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do Uruguai, celebrado em Fortaleza, em 17 de Projeto de Lei n.!!3.902, de 1997 (Do Sena-
dezembro de 1996................................................. 41940 do Federal) - PLS n.!!31/97 - Autoriza a inclusão

Projeto de Decreto Legislativo n.!! 584, de do Banco Meridional do Brasil S.A. como partici-
1997 (Dos Srs. Miguel Rossetto e Milton Mendes) pação brasileira na estrutura de organização do
- Susta a aplicação da Ordem de Serviço n.!! Banco do Mercosul................................................ 41959
581, de 1997, do Diretor do Seguro Social do Ins- Projeto de Lei n.º 3.904, de 1997 (Do Sr.
tituto Nacional do Seguro Social. 41946 Cláudio Chaves) - Obriga as instituições de Ensi-

Projeto de Decreto Legislativo n.º 593, de no Superior a fornecer todas as informações soli-
1997 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- citadas por quaisquer estudantes.......................... 41960
municação e Informática) Mensagem n.º 587/97 - Projeto de Lei n.!! 3.908, de 1997 (Do Sr.
Aprova o ato que renova a concessão outorgada Inácio Arruda) - Acrescenta dispositivo ao art. 1!!
à Rádio Difusora de Londrina Ltda., para explorar da Lei n.º 8.989, que dispõe sobre isenção do Im-
serviço de radiodifusão sonora em onda média, posto sobre Produtos Industrializados (IPI) na
na cidade de Londrina, Estado do Paraná. 41948 aquisição de automóveis para utilização no trans-

Projeto de Decreto Legislativo n.º 598, de porte autônomo de passageiros, bem como, por
1997 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- pessoas portadoras de deficiência física, aos
municação e Informática) Mensagem n.º 34/95 - destinados ao transporte escolar, e dá outras pro-
Aprova o ato que renova a concessão outorgada vidências........................................ 41960
à Fundação Mater et Magistra de Londrina (Rádio Projeto de Lei n.!! 3.910, de 1997 (Do Sr.
Alvorada de Londrina), para explorar serviço de Paulo Paim) - Dispõe sobre a ação da União no
radiodifusão sonora em onda média, na cidade incentivo à pesquisa de doenças etno-raciais e a
de Londrina, Estado do Paraná............................. 41950 programas de educação e saúde a elas relativos. 41961

Projeto de Decreto Legislativo n.º 600, de Projeto de Lei n.º 3.913, de 1997 (Do Sr.
1997 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- José Pinotti) - Revoga o art. 4º da Lei n.!! 9.455,
municação e Informática) Mensagem n.!! 48/97 - de 7 de abril de 1997, que "define os crimes de
Aprova o ato que renova a concessão outorgada tortura e dá outras providências", e restaura o art.
à Rádio Educadora Ltda., para explorar serviço 233 da Lei n.!!8.069, de 13 de julho de 1990, que
de radiodifusão sonora em onda média, na cida- "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
de de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul. 41952 cente, e dá outras providências". 41962

Projeto de Lei n.!! 3.719, de 1997 (Do Sr. Projeto de Lei n.º 3.917, de 1997 (Da Sr.!
Rubens Cosac) - Dispõe sobre o processo de Maria Elvira) - Dispõe sobre a comemoração de
autorização de novos cursos de Medicina e feriados antecipadamente às segundas-feiras. .... 41963
Odontologia. 41953 Projeto de Lei n.!! 3.918, de 1997 (Do Sr.

Projeto de Lei n.!! 3.879, de 1997 (Do Sr. Tuga Angerami) - Modifica o art. 29 da Lei n.!!
Ursicino Queiroz) - Dispõe sobre a obrigatorieda- 9.317, de 5 de dezembro de 1996......................... 41963
de de jornais e revistas, publicados no País, obe- Projeto de Lei n.!! 3.919, de 1997 (Do Sr.
decerem à norma ortográfica vigente..................... 41955 Tuga Angerami) _ Dá nova redação ao art. 43 da

Projeto de Lei n.º 3.888, de 1997 (Do Sena- Lei n.!! 8.078, de 11 de setembro de 1990. 41965
do Federal) PLS n.º 154/96 - Dispõe sobre a apli- Projeto de Lei n.!! 3.920, de 1997 (Da Co-
cação de penalidades aos responsáveis e às ins- missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
tituições de saúde e de proteção social, públicas Informática) _ Altera a Tabela de Valores da Taxa
e privadas, bem como àquelas conveniadas com de Fiscalização da Instalação por Estação, objeto
o Sistema Único de Saúde - SUS. 41956 do Anexo 111, da Lei n.!! 9.472, de 16 de julho de

Projeto de Lei n.º 3.894, de 1997 (Do Sr. 1997, que dispõe sobre a organização dos servi-
Elias Murad) - Dispõe sobre a venda e locação ços de telecomunicações, a criação e o funciona-
de fitas de vídeo com cenas de sexo explícito. ..... 41957 mento de um órgão regulador e outros e aspec-

Projeto de Lei n.º 3.895, de 1997 (Do Sr. tos institucionais, nos termos da Emenda Consti-
Elias Murad) - Torna obrigatória a presença de tucional n.!!8, de 1995. 41966
selo de garantia nas embalagens de alimentos in- Projeto de Lei n.º 3.921, de 1997 (Do Sr.
dustrializados nas condições que especifica e dá Paulo Paim) _ Dá nova redação ao § 1!! do art. 18
outras providências. 41957 da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990, para as-

Projeto de Lei n.º 3.900, de 1997 (Do Sr. segurar ao trabalhador o pagamento de multa
Amaldo Faria de Sá) - Altera a Lei n.º 6.226, de rescisória, no caso de extinção de vínculo empre-
14 de julho de 1975, que "dispõe sobre a conta- gatício motivada por aposentadoria proporcional
gem recfproca e tempo de serviço público federal por tempo de serviço. 41969
e de atividade privada, para efeito de aposenta- Projeto de Lei n.º 3.925, de 1997 (Do Sr.
doria" 41958 Arlindo Chinaglia) - Dispõe sobre a vedação à
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cobrança de pedágio dos veículos registrados no Projeto de Lei n.2 3.958, de 1997 (Do Sr.
município onde localizam-se postos de pedágio.. 41970 Augusto Carvalho) - Inclui dispositivo na Lei n.2

Projeto de Lei n.2 3.926, de 1997 (Do Sr. 9.504, de 1997 (Lei Eleitoral), vedando a partidos
Ricardo Izar) - Estabelece indexador para cader- e candidatos receber doações de empresas de-
neta de poupança e dá outras providências. 41971 vedoras de órgãos e entidades públicas e, por

Projeto de Lei n.2 3.928, de 1997 (Do Sr. isso, devidamente incluídas no CADIN................. 41981
Sílvio Torres) - Dispõe sobre a opção pelo SIM- Projeto de Lei n.º 3.962, de 1997 (Do Sr.
PLES, previsto na Lei n.2 9.317, de 5 de dezem- Wilson Cignachi) - Dá nova redação ao caput do
bro de 1996, pelas empresas prestadoras de ser- art. 45 da Lei n.º 4.771, de 15 de setembro de
viços de ensino ou instrução de conhecimento. '" 41972 1965, que institui o novo Código Florestal. 41982

Projeto de Lei n.º 3.929, de 1997 (Do Sr. Projeto de Lei n.º 3.971, de 1997 (Do Sr.
Sílvio Torres) - Altera os incisos V e XIII do art. Wigberto Tartuce) - Dispõe sobre a obrigatorie-
92 da Lei n.º 9.317, de 5 de dezembro de 1996, dade de instalação de crematório público em ci-
que institui o Sistema Integrado de Pagamento dades com mais de cem mil habitantes. 41983
de Impostos e Contribuições das Microempresas Projeto de Lei n.2 3.975, de 1997 (Do Sr.
e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES. . 41973 Silas Brasileiro) - Acrescenta inciso ao art. 81 da

Projeto de Lei n.!! 3.930, de 1997 (Do Sr. Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe
Nilson Gibson) - Restringe a aquisição pelo Go- sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e
verno Federal de produtos lácteos originados fora dá outras providências". 41983
da área do Mercosul e toma outras providências. 41973 Projeto de Lei n.2 3.978, de 1997 (Do Sr.

Projeto de Lei n.2 3.931, de 1997 (Do Sr. Cunha Bueno) - Altera dispositivos da Lei n.2

Inácio Arruda) - Obriga as locadoras de automó- .8.237/91, que dispõe sobre a remuneração dos
veis a oferecerem, a seus clientes, seguros dos militares.................................................................. 41984
veículos locados. 41975 Projeto de Lei n.2 3.979, de 1997 (Do Sr.

Projeto de Lei n.!! 3.949, de 1997 (Do Sr. Mendonça Filho) - Dispõe sobre a redução da
José Carlos Vieira) - Altera os artigos 1º e 2!!, alíquota de contribuição do Fundo de Garantia
item I da Lei n.2 8.287, de 20 de dezembro de por Tempo de Serviço nas condições em que es-
1991. 41975 pecifica e determina outras providências. 41985

Projeto de Lei n.!! 3.950, de 1997 (Do Sr. Projeto de Lei n.2 3.981, de 1997 (Da Sra.
Jorge Wilson) - Dispõe sobre a proibição do uso Dalila Figueiredo) - Dispõe sobre a obrigatorieda-
da figura da pessoa humana na propaganda de de da impressão da Declaração Universal dos Di-
bebidas alcoólicas e de cigarros e outros deriva- reitos Humanos (1948), no verso das certidões
dos de fumo. 41976 de nascimento. 41987

Projeto de Lei n.2 3.951, de 1997 (Do Sr. Projeto de Lei n.2 3.982, de 1997 (Da Sra.
Antônio Balhmann) - Dispõe sobre a isenção de Dalila Figueiredo) - Dispõe sobre a privacidade
pagamento de serviços notariais e de registro de dados ou informações pessoais....................... 41987
para micro-empresas e pequenos agricultores e Projeto de Lei n.!! 3.983, de 1997 (Da Sra.
dá outras providências. 41976 Da.liía Figueiredo) - Dispõe sobre a obrigatorieda-

Projeto de Lei n.2 3.952, de 1997 (Do Sr. de da adição de vitamina A ao açúcar e de vita-
Antônio Balhmann) - Dispõe sobre o acesso de mina O ao leite....................................................... 41988
animais guias a recintos públicos e dá outras pro- Projeto de Lei n.º 3.984, de 1997 (Da Sra.
vidências. 41976 Esther Grossi) - Acrescenta parágrafo único ao

Projeto de Lei n.!! 3.953, de 1997 (Do Sr. art. 62 da Lei n.o 9.394/96. 41989
Euler Ribeiro) - Dispõe sobre o prazo para paga- Projeto de Lei n.º 3.986, de 1997 (Do Sr.
mento de aposentadorias e pensões da Previ- José Coimbra) - Reduz o prazo para pagamento
dência Social e dá outras providências. 41977 dos benefícios previdenciários. 41990

Projeto de Lei n.!! 3.954, de 1997 (Do Sr. Projeto de Lei n.º 3.987, de 1997 (Do Sr.
Ricardo Izar) - Revoga as Leis Delegadas n.2 4 e Ênio Bacci) - Altera prazos por intimações por
n.!! 5, ambas de 26 de setembro de 1962. 41977 qualquer órgão da imprensa, acrescentando § 32

Projeto de Lei n.2 3.955, de 1997 (Do Sr. ao art. 184 do CPC ~........ 41991
Luiz Carlos Hauly) - Dispõe sobre a obrigatorie- Projeto de Lei n.!! 3.991, de 1997 (Do Sr.
dade de (agendar as falas da programação das Ênio Bacci) - Dispõe sobre isenção do Imposto
emissoras de televisão. 41980 sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição

Projeto de Lei n.2 3.957, de 1997 (Do Sr. de automóveis para utilização de representação
Sílvio Torres) - Dispõe sobre o recebimento de de autônomos e dá outras providências. 41991
dotações governamentais por entidades intermu- Projeto de Lei n.2 3.992, de 1997 (Do Sr.
nicipais, sem fins lucrativos. 41981 Ênio Bacci) - Dispõe sobre a isenção do "Impos-



42001

41997

41996

41996

Projeto de Lei nº 4.008, de 1997 (Da Sra.
Laura Carneiro) - Cria a obrigatoriedade, na
Rede Pública de Saúde, da realização de teste
para o diagnóstico de doença falciforme em re-
cém-nascidos .

Projeto de Lei nº 4.009, de 1997 (Da Sra.
Laura Carneiro) - "Institui o Programa de Identifi
cação da Criança e do Adolescente - PROICA -
e dá outras providências" .

Projeto de Lei nº 4.011, de 1997 (Do Sena
do Federal) -Institui o Fundo de Terras e da Re
forma Agrária - Banco da Terra - e dá outras
providências .

Projeto de Lei nº 4.044, de 1997 (Do Sena
do Federal) - PLS nº 161/97 - Dá nova redação
ao art. 1º do Decreto-Lei nº 1.040, de 21 de outu
bro de 1969, que dispõe sobre os Conselhos Fe
deral e Regionais de Contabilidade, regula a elei
ção de seus membros e dá outras providências..

PAULO PAIM (Como Líder) - Agradeci
mento aos funcionários da Casa pela colabora-
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to sobre Produtos Industrializados" (IPI) na aqui- ção prestada durante o ano de 1997. Contrarie-
sição de máquinas e equipamentos hospitalares dade à não-aprovação do projeto de autoria do
e dá outras providências. 41992 orador e do Deputado Inácio Arruda, de 1995, re-

Projeto de Lei n.º 3.993, de 1997 (Do Sr. ferente à redução de jornada de trabalho sem re·
Ênio Bacci) - Proíbe a publicidade de bebidas al- dução de salário. Retrospectiva da atuação parla-
cóolicas em qualquer órgão de imprensa e dá ou· mentar do orador. Anúncio de metas para o ano
tras providências. 41992 de 1998. 42004

Projeto de Lei n.º 3.996, de 1997 (Da Sr.a IV - Pequeno Expediente
Teima de Souza) - Cria nas programações da FEU ROSA - Postura empreendedora do
Radiobrás espaço institucional para o Conselho Dr. Helmut Meyerfreud, Diretor-Presidente da Fá.
Nacional dos Direitos da Mulher e ONG. 41992 brica de chocolates Garoto, do Estado do Espírito

Projeto de Lei n.º 3.998, de 1997 (Do Sr. Santo. Eficiência dos trabalhos do Congresso
Cláudio Chaves) - Altera o anexo à Lei n.o 9.017, Nacional na presente Sessão Legislativa. Votos
de 30 de março de 1995, modificando a redação de feliz Natal e próspero Ano-Novo aos Parla-
dos números 1, 3 e 10 da coluna "Situação". 41993 mentares e funcionários da Casa. 42006

Projeto de Lei nº 4.001, de 1997 (Do Sr. HERMES PARCIANELLO - Realização da
Valdemar Costa Neto) - Dispõe sobre isenção do 11 Conferência Nacional de Assistência Social, em
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Brasília, Distrito Federal. Retrospectiva da atua-
para aquisição de caminhões por transportadores ção parlamentar do orador na presente Sessão
autônomos de cargas cujos veículos tenham Legislativa. Votos de Feliz Natal e próspero Ano-
completado, no mínimo, dez anos de fabricação.. 41994 Novo aos Deputados e funcionários da Casa....... 42007

Projeto de Lei nº 4.002, de 1997 (Do Sr. OSÓRIO ADRIANO _ Críticas do Ministro
Jair Soares) - Torna dedutíveis no cálculo do im- Raul Jungmann, da Reforma Agrária, ao sistema
posto de renda da pessoa física as doações a en- 41994 de segurança pública de Brasília, pela ineficiên-
tidade filantrópicas. cia na prevenção de invasões de prédios públi·

Projeto de Lei nº 4.004, de 1997 (Do Sr. coso Descaso do Governo Cristovam Buarque
José Augusto) - Cria incentivo fiscal à contrata- com a favelização de área da Telebrasília. Votos
ção de ex-detentos pela iniciativa privada, me- de feliz Natal e próspero Ano-Novo aos funcioná-
diante abatimento parcial do Imposto de Renda rios da Casa, aos Congressistas, aos brasilien-
Pessoa Jurídica, devido pelas empregadoras. ..... 41995 ses e a todos os brasileiros. 42011

Projeto de Lei nº 4.007, de 1997 (Do Sr.
Fetter Júnior) - Altera o art. 8º, 111, da Lei nº ARLINDO VARGAS - Balanço da atuação
6.996, de 7 de junho de 1982, que "dispõe sobre parlamentar do orador e das atividades da Câma-
a utilização do processamento eletrônico de da- ra dos Deputados no ano de 1997. Votos de feliz
dos nos serviços eleitorais e dá outras providên- Natal e próspero Ano-Novo aos funcionários da
cias". 41995 Casa e ao povo brasileiro. 42011

CHICO VIGILANTE - Dificuldades enfren·
tadas pelos trabalhadores brasileiros em 1997.
Desnecessidade da convocação extraordinária
do Congresso Nacional. Inoportunidade da fede
ralização da segurança pública na Capital Fede
ral, defendida pelo Ministro Extraordinário de Po-
lítica Fundiária, Raul Jungmann. 42012

NELSON MARCHEZAN - Discordância
com argumentos do Deputado Chico Vigilante so
bre viagens do Presidente da República. Matéria
"O que já era um direito de milhares de gaúchos,
agora virou lei para todos os brasileiros", publica
da pelo Governo do Estado do Rio Grande do
Sul. Congratulações com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso pela sanção de projeto do ora
dor sobre instituição de renda mínima para a área
da educação. Votos de feliz Natal aos Parlamen-
tares da Casa. 42013

ADROALDO STRECK - Elogio ao trabalho
desenvolvido pelo Ministro Carlos Albuquerque à
frente da Pasta da Saúde. Lançamento, pelo Go-
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verno Federal, do Piso Assistencial Básico - presente Sessão Legislativa. Aumento da violên-
PAB........................................................................ 42014 cia urbana em conseqüência dos elevados índi-

ARNALDO FARIA DE SÁ - Votos de feliz ces de desemprego no País. Votos de feliz Natal
Natal e próspero Ano-Novo aos funcionários da e próspero Ano-Novo aos Parlamentares da
Casa. Satisfação do orador com a reedição da Casa. 42023
Medida Provisória n.!! 1.599, restabelecedora da JOSÉ THOMAZ NONÔ - Participação do
idade de 67 anos para a concessão dos benefí- orador na inauguração da Barragem Limeira 11,
cios da Lei Orgânica da Assistência Social. Anún- Município de Estrela de Alagoas, Estado de Ala-
cio de apresentação de requerimento para reali- goas. 42024
zação de sessão solene comemorativa do trans- ETEVALDA GRASSI DE MENEZES - Pro-
curso do Dia Nacional dos Aposentados. 42015 blemática da pecuária leiteira do Estado do Espí-

ARNALDO FARIA DE SÁ - Questão de or- rito Santo. Pauta de reivindicações do setor, diri-
dem sobre aprovação, pela Comissão de Consti- gida ao Ministro Arlindo Porto, da Pasta da Agri-
tuição e Justiça e de Redação, da admissibilida- cultura, resultante de seminário realizado no Mu-
de da Proposta de Emenda à Constituição n.º 33, nicípio capixaba de Guarapari............................... 42025
de 1995, em reunião realizada simultaneamente HERÁCLITO FORTES - Necrológio do jor-
com a Ordem do Dia de sessão do Congresso nalista Orlando Barbosa Gonçalves. 42025
Nacional. 42016 V - Grande Expediente

HENRIQUE EDUARDO ALVES - Contradi- AUGUSTO VIVEIROS _ Votos de feliz Na-
ta à questão de ordem suscitada pelo Deputado

tal e próspero Ano-Novo a todos os Parlamenta-
Arnaldo Faria de Sá. 42017 res da Casa. Urgente liberação, pelo Ministro

PRESIDENTE (Michel Temer) - Anúncio Paulo Renato, da Educação e do Desporto, dos
de apresentação, no início da convocação ex- recursos necessários para o cumprimento de
traordinária do Congresso Nacional, da decisão sentença judicial transitada em julgado relativa ao
acerca da questão de ordem levantada. 42018 pagamento, aos professores da Universidade Fe-

PRESIDENTE (Michel Temer) - Balanço deral do Rio Grande do Norte, de diferenças sala-
dos trabalhos desenvolvidos pela Câmara dos riais decorrentes dos Planos Bresser e Verão. .... 42026
Deputados na presente Sessão Legislativa. 42018 LUIZ DURÃO _ Excelência do desempe-

ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) - nho econômico do Estado do Espírito Santo, es-
Cumprimentos ao Deputado Michel Temer por pecialmente no setor moveleiro. Votos de próspe-
sua atuação na Presidência da Câmara dos De- ro Ano-Novo aos Parlamentares, aos funcioná-
putados. 42020 rios e a todos os brasileiros. 42028

MARIA LAURA - Avaliação negativa, sob a SEVERINO CAVALCANTI _ Anúncio de
ótica da Oposição, dos resultados do ano parla- apresentação de projeto de lei sobre critérios a
mentar. Agradecimento aos funcionários da Casa serem observados pelas emissoras de televisão
pela colaboração com a atuação parlamentar de para a veiculação de sua programação no País.
1997. 42020 Votos de feliz Natal e próspero Ano-Novo aos

ARNON BEZERRA - Transcurso do 402 Parlamentares e funcionários da Casa. 42031
aniversário de sacerdócio do Pe. Murilo de Sá
Barreto, do Município de Juazeiro do Norte, Esta- VI - Comunicações Parlamentares
do do Ceará. Recondução do Sr. Pena Forte à ARLINDO VARGAS - Falecimento do ex-
Presidência do PSDB cearense, em convenção Governador do Distrito Federal Hélio Prates da
do partido. Apoio à reeleição do Governador Tas- Silveira. 42033
so Jereissati. Votos de feliz Natal e próspero AGNELO QUEIROZ - Dispensa injustifica-
Ano-Novo aos funcionários da Casa. 42021 da de servidores do Ministério da Saúde. 42034

AGNELO QUEIROZ - Transcurso do 49º AUGUSTO CARVALHO (Como Líder) -
aniversário da Declaração Universal dos Direitos Denúncias de corrupção no âmbito do Departa-
Humanos. Retrospectiva da atuação do Congres- mento Nacional de Estradas de Rodagem -
so Nacional na atual Sessão Legislativa. Votos DNER. Defesa de afastamento de toda a Direção
de feliz Natal e próspero Ano-Novo aos servido- do órgão. Votos de feliz Natal e próspero Ano-
res da Casa e ao povo brasileiro........................... 42022 Novo aos Parlamentares e funcionários da Casa. 42035

PAULO DELGADO - Negociações para PRESIDENTE (Paulo Paim) - Suspensão
elaboração de acordo mais equilibrado acerca dos trabalhos para lavratura da ata da sessão. .... 42036
das atividades das marinhas mercantes brasileira PRESIDENTE (Paulo Paim) - Reabertura
e norte-americana. 42023 dos trabalhos. Leitura e aprovação da ata. Votos

BENEDITO DOMINGOS - Retrospecto po- de feliz Natal e próspero Ano-Novo aos Parla-
sitivo das atividades do Congresso Nacional na mentares e funcionários da Casa.......................... 42036



4 1912 Terça-feira 16 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1997

VII- Encerramento
2 - ATOS DO PRESIDENTE
a) Exoneração: Camila Hosken Cunha,

Carlos Paraguassu Vieira, Claudinei Caravaggio,
Cristina Matiko Takemura Kreutz, Isabel Cristina
Geiss Nardes, Ivo Fiorotti, Maria de Nazareth
Aben-Athar Rodrigues, Mércia Godói Spíndola,
Paulo Maurício Barros, Raquel de Araújo, Rose
mar Rodrigues Ferreira Machado, Sônia Sanches
Rizzo, Valéria Goulart Crosara .

b) Nomeação - (Tornar sem efeito): Lauro
Lopes Pinheiro, Rosânia Maria Vio!. .

c) Nomeação: Ana Christina Souto Maior,
Aníbal Apostolo de Oliveira Júnior, Ariádna Ede
nice de Mendonça, Carlos Paraguassu Vieira,
Cristina Matiko Takemura Kreutz, Ivo Fiorotti,
Ivon Faig Torres Júnior, João Reis Santana Filho,
José Umberto de Almeida, Karine Gomes Porfí
rio, Maria de Nazareth Aben-Athar Rodrigues,
Maria Izabel Lírio, Mônica da Conceição Bicalho,

42037

42038

Paula Tannus Dutra Pereira, Paulo Maurício Bar
ros, Raimundo Nonato Rocha, Raquel de Araújo,
Roberto Jorge Bezerra Lauriston, Rosemar Ro
drigues Ferreira Machado, Solange Loiola Caval
cante, Sumaia Eliza Pantel Vianna, Valéria Gou-
lart Crosara. .. 42039

d) Designação por Acesso: Heloísa Lus
tosa de Oliveira, Nádia Avelina Pacheco da Costa
Fortes. 42042

e) Designação: Denise Basílio França e
Camilo Lelis Siqueira, Gregório Victor de Caldas
Rodrigues, Sueli de Souza, Jacy Augusto de Car
valho, Marco Antônio Nunes Ribeiro, Reinaldo
Carvalho Brandão, Ruth Barbosa. 42042

3-ERRATA
a) Seção de Sinopse (OCO n9 104, de

18-6-97, página 16523, coluna 2). 42043
4-MESA
5 - LfDERES E VICE-LfDERES
6 - COMISSÕES

Ata da 234ª Sessão, em 15 de dezembro de 1997

Presidência dos Srs: Michel Temer, Presidente; Heráclito Fortes, 1º Vice-Presidente;
Severino Cavalcante, 2º Vice-Presidente; Paulo Paim, 3º Secretário;

Arlindo Vargas § 2º do artigo 18 do Regimento Interno

I - Abertura da Sessão
(Às 14 horas)

O SR. PRESIDENTE ( Heráclito Fortes)
Havendo 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. FEU ROSA, servindo como 2º secretá
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE ( Heráclito Fortes) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

O SR. ARLINDO VARGAS, servindo como 1º
Secretário procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

MENSAGENS

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N.º 1.515

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre legis
lação de trânsito e dá outras providências".

Brasília, 11 de dezembro de 1997. - FERNAN
DO HENRIQUE CARDOSO

EM Interministerial n.º 644-A/MJ/C.Civil

Brasília, 11 de dezembro de 1997

Excelentíssirno Senhor Presidente da República,

Como é do conhecimento de Vossa Excelên
cia, quando da sanção da Lei n.º 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, foi necessário o veto parcial a alguns dis
positivos do projeto de lei aprovado pelo Congresso
Nacional. Muitas das objeções ou imperfeições iden
tificadas se referiam a parte do texto de artigo, pará
grafo, inciso ou alínea, que, entretanto, por disposi
ção constitucional, (CF, art. 66. § 2º) requereram o
veto integral.
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2. Objetivando a recomposição, com a devida
correção de alguns dos dispositivos vetados, como é
o caso da competência dos Conselhos Estaduais de
trânsito para designar junta médica especial para
examinar candidatos à habilitação para conduzir veí
culos, em caso de recursos deferidos; a proibição de
aposição, na área envidraçada do veículo, de inscri
ções ou películas reflexivas, desde que comprometa
a segurança; e outros procedimentos relativos a exa
mes de aptidão física e mental de condutores de veí
culos, estamos propondo a iniciativa do projeto de
Lei que ora submetemos a Vossa Excelência.

3. Da mesma forma, por considerar a questão
da multa ao infrator como parte de um processo edu
cativo do mesmo, torna-se necessário que o cic:ldão
tenha a oportunidade de se redimir da infração co
metida, passando por um curso preventivo e de rea
bilitação.

4. Outra medida relevante para a efetiva vigên
cia do novo Código de Trânsito, que, sabe Vossa
Excelência, entra em pleno vigor no próximo dia 23
de janeiro de 1998, é a instituição e regulamentação
do Fundo Nacional de Trânsito, no âmbito do Minis
tério da Justiça, com a finalidade de custear as des
pesas relativas à operacionalização da segurança e
educação do trânsito, de acordo com o parágrafo
único do art. 320 da Lei 9.503/97.

5. O setor público brasileiro de assistência mé
dica vem apresentando, cada vez mais, índices alar
mantes de atendimento à acidentalidade de trânsito,
com custos alcançando patamares de progressão
geométrica absolutamente assustadores e, conse
qüentemente, de disponibilização cada vez menor
de leitos hospitalares para atendimento a pacientes
crônicos e cirurgias eletivas.

6. A Organização Mundial de Saúde - OMS, na
Terceira Conferência Anual em Transportes, Segu
rança de Trânsito e Saúde, realizada em Washing
ton, no presente mês, e cujo tema central foi a pre
venção de acidentes, conclui que este tipo de sinis
tralidade será a terceira maior causa de mortes ou
ferimentos no mundo no ano 2000.

7. De nOSS::l parte de posse de dados tão
atuais, torna-se necessário mudar o enfoque tradi
cional desta questão que se orienta mais para contar
o número de mortos e feridos do que buscar de fato
uma análise profunda de suas causas e a alteração
de todos os fatores que vinculam o acidente de trân
sito a uma doença social

8. Neste sentido é absolutamente primordial a
criação do Fundo Nacional de Segurança e Educa
ção de Trânsito - FUNSET - instrumento que será o

alicerce do conjunto de mudanças pelo novo Código
de Trânsito Brasileiro

9. Aproveitamos para ampliar a composição do
Contran incluindo um representante do Ministério da
Saúde, cuja colaboração é fundamental para as
campanhas de prevenção de acidentes e educação
para o trânsito, que serão implementadas e amplia
das.

10. Por fim, um lapso por ocasião da sanção
da Lei n.º 9.503/97, propomos a revogação do inciso
IX do art. 124 da referida Lei - exigência do Registro
Nacional de Transportadores Rodoviários, no caso
de veículos de carga, para e expedição do novo Cer
tificado de Registro de Veículo. O referido Registro
inexiste. Provavelmente o legislador quis referir-se
ao Registro Nacional de Transporte Rodoviários de
Bens, criado pela Lei n.º 7.092, de 19 de abril de
1983. Segundo parecer da Consultoria Jurídica do
Ministério dos Transportes, a Lei n.º 7.092/83 não foi
acolhida pela Constituição Federal de 1988.

11. Essas as razões pelas quais propomos a
Vossa Excelência a iniciativa de submeter ao Con
gresso Nacional o anexo Projeto de Lei.

Respeitosamente, - Iris Rezende Machado,
Ministro de Estado da Justiça - Clóvis de Barros
Carvalho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República.

PROJETO DE LEI N.2 4.045/97

Dispõe sobre legislação de trânsito
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam acrescentados o inciso XXII ao

art. 10; o inciso XI ao art. 14; o § 6º ao art. 104; o in
ciso 111 ao art. 111; o § 5º ao art. 148; um parágrafo
único ao art. 155; os §§ 10 e 11 ao art. 159; o inciso
XI ao art. 269; e os §§ 4º e 5º ao art. 282, ambos da
Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, com as
seguintes redações:

"Art. 10 ..

XXII - um representante do Ministério
da Saúde."

"Art. 14 .

XI - designar, em caso de recursos de
feridos e na hipótese de reavaliação dos
exames, junta médica especial para exami
nar os candidatos à habilitação para condu
zir veículos automotores."

"Art. 104 .
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§ 62 Caberá ao Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA estabelecer as
normas gerais sobre emissão de poluentes
e ruídos."

"Art. 111 .

111 - aposição de inscrições, películas
refletivas ou não, painéis decorativos ou pin
turas, quando comprometer a segurança do
veículo, na forma de regulamentação do
CONTRAN."

"Art. 148 .

§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito
- CONTRAN poderá dispensar os pilotos
militares e civis que apresentarem o cartão
de saúde expedido pelas Forças Armadas
ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil,
respectivamente, da prestação do exame de
aptidão física e mental."

"Art. 155 .

Parágrafo único. Ao aprendiz será ex
pedida autorização para aprendizagem, de
acordo com a regulamentação do CON
TRAN, após aprovação nos exames de apti
dão física, mental, de primeiros socorros e
sobre legislação de trânsito."

"Art. 159 .

§ 10. A validade da Carteira Nacional
de Habilitação está condicionada ao prazo
de vigência do exame de aptidão física e
mental.

§ 11. A Carteira Nacional de Habilita
ção, expedida na vigência do Código ante
rior, será substituída por ocasião do venci
mento do prazo para revalidação do exame
de aptidão física e mental, ressalvados os
casos especiais previstos nesta Lei."

"Art. 269 .

XI - realização de exames de aptidão
física, mental, de legislação, de prática de
primeiros socorros e de direção veicular."

"Art. 282 .

§ 4º Da notificação deverá constar a
data do término do prazo para apresentação
de recurso pelo responsável pela infração,
que não será inferior a trinta dias contados
na data da notificação da penalidade.

§ 5º No caso de penalidade de multa, a
data estabelecida no parágrafo anterior será
a data para o recolhimento de seu valor."

Art. 2º Acrescentar ao art. 147 da Lei
n.!:! 9.503/97 os §§ 2º e 3º, com a seguinte
redação, renumerando o parágrafo único
para 1º:

"Art. 147 .

§ 2º O exame de aptidão física e men
tal será preliminar e renovável a cada cinco
anos, ou a três anos para condutores com
mais de sessenta e cinco anos de idade, no
local de residência ou domicílio do examina
do.

§ 3º Quando houver indícios de defi
ciência física, mental, ou de progressividade
de doença que possa diminuir a capacidade
para conduzir o veículo, o prazo previsto no
parágrafo anterior poderá ser diminuído por
proposta do perito examinador.li

Art. 3º O inciso 11 do art. 281 da Lei n.º
9.503/97 passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 281 .

11 - se, no prazo máximo de trinta dias,
não for expedida a notificação da autuação."

Art. 42 Fica criado, no âmbito do Minis
tério da Justiça, o Fundo Nacional de Segu
rança e Educação de Trânsito - FUNSET,
de natureza contábil, com a finalidade de
custear as despesas do Departamento Na
cional de Trânsito - DENATRAN relativas à
operacionalização da segurança e educação
de trânsito, de acordo com o parágrafo único
do art. 320 da Lei n.º 9.503/97.

Art. 5º A gestão do FUNSET caberá ao
Departamento Nacional de Trânsito - DE
NATRAN, conforme inciso XII, do art. 19 da
Lei n.º 9.503/97.

Art. 6º Constituem recursos do FUN
SET:

I - o percentual de cinco por cento do
valor das multas de trânsito arrecadadas, a
que se refere o parágrafo único do art. 320
da Lei n.º 9.503/97;

11 - as dotações específicas consigna
das na Lei do Orçamento ou em créditos
adicionais;

11I - as doações ou patrocínios de or
ganismos ou entidades nacionais, interna-
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cionais ou estrangeiras, de pessoas físicas
ou jurídicas nacionais ou estrangeiras;

IV - o produto da arrecadação de juros
de mora e atualização monetária incidentes
sobre o valor das multas no percentual pre
visto no inciso I deste artigo;

V - o resultado das aplicações finan
ceiras dos recursos;

VI - a reversão de saldos não aplica-
dos;

VII - outras receitas que lhe forem atri
buídas por lei.

Art. 7º Fica revogado o inciso IX do art.
124 da Lei n.º 9.503/97.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Brasília,

AVISO N.º 1.720 - SUPARlC.Civil

Brasília, 11 de dezembro de 1997

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República re
lativa a projeto de lei que "Dispõe sobre legislação
de trânsito e dá outras providências".

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidente da República.

MENSAGEM N.2 1.516

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, o texto do pro
jeto de lei complementar que "Dispõe sobre as con
tribuições para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
PIs/PASEP e sobre a contribuição para o Financia
mento da Seguridade Social- COFINS".

Brasília, 11 de dezembro de 1997. - FERNAN
DO HENRIQUE CARDOSO.

EM N.º 681IMF

Brasília, 28 de novembro de 1997

Excelentíssirno Senhor Presidente da República,

Tenho a honra de submeter à elevada conside
ração de Vossa Excelência proposta de Projeto de
Lei Complementar que dispõe sobre as Contribuiçõ
es para o Financiamento da Seguridade Social 
COFINS e para o PIS/PASEP.

2. O art. 1º do Projeto tem por finalidade precí
pua integrar, à legislação das contribuições sociais,
o princípio da universalidade, consagrado pelo art.
195 da Constituição, o qual determina que a seguri
dade social deve ser financiada por toda a socieda
de, de forma direta e indireta.

Nesse sentido, o art. 2º determina que as refe
ridas contribuições incidirão sobre todas as receitas
auferidas pelas pessoas jurídicas, inde
pendentemente do tipo de atividade exercida pela
empresa e da classificação contábil dada às suas re
ceitas.

Com essa medida, elimina-se, de uma vez por
todas, o tratamento diferenciado conferido às empre
sas integrantes do sistema financeiro nacional, que
não se sujeitam ao pagamento da COFINS, das
quais a legislação vigente determina a aplicação de
um alíquota onerada com o acréscimo de dez pontos
percentuais relativamente à Contribuição Social so
bre o Lucro Líquido - CSLL.

O estabelecimento desse tratamento diferen
ciado, fez com que grande parte das instituições fi
nanceiras desenvolvesse "planejamentos tributários"
que culminaram em fazer com que elas não paguem
a Cofins, porque a lei as exclui do rol de seus contri
buintes, e a CSLL, pela transferência de recursos
que geram seus lucros para outras empresas não
sujeitas à majoração da alíquota, constituindo-se,
assim, em grave prejuízo à arrecadação dessas con
tribuições, o que é corrigido com o Projeto.

2. O art. 2º estabelece, também, de modo pre
ciso, as bases de cálculo das referidas contribuiçõ
es, define o que é faturamento, considerando como
parte integrante deste, não só o produto das vendas
de bens ou serviços, mas, qualquer outra receita au
ferida pela pessoa jurídica.

Tal amplitude de conceito evitará questiona
mentos sobre a incidência das contribuições, com
benefícios diretos para o aumento da arrecadação,
notadamente no que tange às empresas que tem
por atividade a construção de imóveis para venda, a
incorporação imobiliária, o desmembramento e o lo
teamento de terrenos e, mais uma vez, às instituiçõ
es financeiras.

Por outro lado, é prevista a exclusão de alguns
valores na apuração das bases de cálculo dessas
contribuições, que permitirão a sua correta determi
nação, evitando-se prejuízos tanto para a União
quanto para os contribuintes.

3. Os arts. 3º a 5º adequam a exigência da Co
fins e das contribuições para o PIS/PASEP ao regi
me de liberação de preços de venda de combustí-
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N2 215, DE 1997

pelo regime de calculadas com base nu seu faturamento, observa
das a legislação vigente e as alterações introduzidas
por esta lei complementar.

Art. 2º Considera-se faturamento a receita bru
ta, assim entendido quaisquer receitas auferidas
pela pessoa jurídica, tais como:

I - a proveniente da venda de bens nas opera
ções de conta própria;

11 - a decorrente da prestação de serviços;
111 - o resultado auferido nas operações de

conta alheia.
§ 1º Para efeito da definição de faturamento a

que se refere este artigo, são irrelevantes o tipo de
atividade exercida pela pessoa jurídica e a classifica
ção contábil adotada para as receitas.

§ 2º Não integra a base de cálculo das referi
das contribuições a receita decorrente da venda de
bens do ativo permanente.

§ 3º Nas operações realizadas em mercados
futuros, considera-se faturamento o resultado positi
vo dos ajustes diários ocorridos no mês.

§ 4º Nas operações de câmbio, realizadas por
instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil,
considera-se receita bruta a diferença positiva entre
o preço de venda e o preço de compra da moeda
estrangeira.

§ 5º Podem ser excluídos do faturamento a
que se refere este artigo:

a) as vendas canceladas, os descontos incon
dicionais concedidos, o Imposto sobre Produtos In
dustrializados -IPI e o Imposto sobre Operações re
lativas à Circulação de Mercadorias e sobre Presta
ções de Serviços de Transporte Interestadual e In
termunicipal e de Comunicação - ICMS, quando co
brado pelo vendedor dos bens ou prestador dos ser
viços na condição de substituto tributário;

b) as reversões de provisões operacionais e
recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o re
sultado positivo da avaliação de investimentos pelo
valor do patrilJ1ônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como recei-
ta;

c) os valores que, computados como receita,
tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica,
observadas normas regulamentadoras expedidas
pelo Poder Executivo.

Art. 3º As refinarias de petróleo, relativamente
às vendas que fizerem, ficam obrigadas a cobrar e
recolher, na condição de contribuintes substitutos, as
contribuições a que se refere o art. 12 , devidas pelos

Dispõe sobre as contribuições para
os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor PÚ
blico - PISlPasep e sobre a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade So
cial - COFINS.

veis, permitindo a sua cobrança
substituição tributária.

Pelo critério previsto no Projeto, o contribuinte
substituto, no caso dos combustíveis derivados de
petróleo, deixa de ser a distribuidora e passa a ser a
refinaria.

No caso do álcool para fins carburantes, o con
tribuinte substituto será a distribuidora, que terá essa
função inclusive em relação ao álcool que adicionar
à gasolina, conforme dispõe o art. 9Q da Lei n.Q

8.723, de 28 de outubro de 1993.
4. Por sua vez, o art. 6Q estende à Cofins e às

contribuições para o PIS/PASEP, o mesmo trata
mento hoje aplicado em relação ao imposto de renda
à CSLL no caso dos serviços de empreitada ou do
fornecimento de bens a órgãos e entidades governa
mentais, permitindo que o pagamento das contribui
ções ocorra quando do recebimento do preço, o que,
aliás, se adequa às disposições do art. 64 da Lei n.Q

9.430, de 27 de dezembro de 1996, que trata da re
tenção dessas contribuições no ato em que é feito o
pagamento do mencionado preço.

5. O art. 72, em observância ao disposto no §
6Q do art. 195 da Constituição, prevê que as normas
contidas no Projeto somente se aplicarão após o
transcurso do prazo de noventa dias, contado a par
tir do primeiro dia do mês subsequente ao da publi
cação da lei.

6. Finalmente, o art. 8Q revoga o art. 11 da Lei
Complementar n.Q 70, de 30 de dezembro de 1991,
que trata da majoração da alíquota da CSLL para as
instituições financeiras e as exclui do rol das pes
soas jurídicas contribuintes da Cofins.

Respeitosamente, - Pedro Sampaio Malan,
Ministro de Estado da Fazenda.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q As pessoas jurídicas de direito privado

pagarão as contribuições para os Programas de In
tegração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PIS/Pasep e a Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
de que tratam o art. 239 da Constituição e a Lei
Complementar nQ 70, de 30 de dezembro de 1991,



LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR NQ 70,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Institui contribuição para financia
mento da seguridade social, eleva a alí
quota de contribuição social sobre o lu
cro das instituições financeiras e dá ou
tras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta

e eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. 1º Sem prejuízo da cobrança das contribui

ções para o Programa de Integração Social (PIS) e
para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PASEP), fica instituída contribui
ção social para financiamento da seguridade social,
nos termos do inciso I do art. 195 da Constituição
Federal, devida pelas pessoas jurídicas inclusive a
elas equiparadas pela legislação do imposto de ren
da, destinadas exclusivamente às despesas com ati
vidades-fins das áreas de saúde, previdência e as
sistência social.

Art. 2!! A contribuição de que trata o artigo ante
rior será de dois por cento e incidirá sobre o fatura
mento mensal, assim considerado a receita bruta
das vendas de mercadorias, de mercadorias e servi
ços e de serviço de qualquer natureza.

Parágrafo único. Não integra a receita de que
trata este artigo, para efeito de determinação da
base de cálculo da contribuição, o valor:

a) do imposto sobre produtos industrializados,
quando destacado em separado no documento fiscal;

b) das vendas canceladas, das devolvidas e
dos descontos a qualquer título concedidos incondi
cionalmente.

Art. 3º A base de cálculo da contribuição men
sal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição
de contribuintes e de substitutos dos comerciantes
varejistas, será obtida multiplicando-se o preço de
venda do produto no varejo por cento e dezoito por
cento.

Art. 4º A contribuição mensal devida pelos dis
tribuidores de derivados de petróleo e álcool etílico
hidratado para fins carburantes, na condição de
substitutos dos comerciantes varejistas, será calcu
lada sobre o menor valor, no País, constante da ta
bela de preços máximos fixados para venda a vare-
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distribuidores e comerciantes varejistas de combustí- art. 11 da Lei Complementar nº 70, de 30 de dezem-
veis, inclusive gás, derivados de petróleo. bro de 1991.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a Brasília,
contribuição será calculada sobre o preço de venda
da refinaria, multiplicado por quatro.

Art. 4º As distribuidoras de álcool para fins car
burantes ficam obrigadas a cobrar e recolher, na
condição de contribuintes substitutos, as contribuiçõ
es referidas no art. 1º, devidas pelos comerciantes
varejistas do referido produto, relativamente às ven
das que lhes fizerem.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a
contribuição será calculada sobre o preço de venda
do distribuidor, multiplicado por 1,4 (um inteiro e
quatro décimos).

Art. 5º As distribuidoras de combustíveis ficam
obrigadas ao pagamento das contribuições a que se
refere o art. 1º sobre o valor do álcool que adiciona
rem à gasolina, como contribuintes e como contri
buintes substitutos, relativamente às vendas, para os
comerciantes varejistas, do produto misturado.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os
valores das contribuições deverão ser calculados,
relativamente à parcela devida na condição de:

a) contribuinte: tomando por base o valor resul
tante da aplicação do percentual de mistura, fixado
em lei, sobre o valor da venda;

b) contribuinte substituto: tomando por base o
valor resultante da aplicação do percentual de mistura,
fixado em lei, sobre o valor da venda, multiplicado pelo
coeficiente de 1,4 (um inteiro e quatro décimos).

Art. 62 No caso de construção por empreitada
ou ae fornecimento a preço pré-determinado de
bens ou serviços, contratados por pessoa jurídica de
direito público, empresa pública, sociedade de eco
nomia mista ou suas subsidiárias, o pagamento das
contribuições de que trata esta lei complementar po
derá ser diferido, pelo contratado, até a data do re
cebimento do preço.

Parágrafo único. A utilização do tratamento tri
butário previsto no caput deste artigo é facultada su
bempreiteiro ou subcontratado, na hipótese de sub
contratação parcial ou total da empreitada ou do for
necimento.

Art. 72 Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos em rela
ção aos fatos geradores ocorridos a partir do primei
ro dia do mês subseqüente àquele em que se com
pletar noventa dias da referida publicação.

Art. 8º Fica revogado, a partir da data em que
esta lei complementar passar a produzir efeitos, o



(1) Coleção das Leis. Brasília, (8):68, out.ldez. 1987.
(2) Coleção das Leis. Brasília, 183(4):1545, julJago. 1991.
(3) Coleção das Leis. Brasília, (7):73, out.ldez. 1988.
(4) Coleção das Leis. Brasília, (7):519, out.ldez. 1964.
(5) Coleção das Leis. Brasília, (3):7, abr./jun. 1982.
(6) Coleção das Leis. Brasília, 182(6, t.1):3528, novJdez. 1990.
(7) Coleção das Leis. Brasília, (3):6, abr./jun. 1967.
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jo, sem prejuízo da contribuição incidente sobre suas Art. 12. Sem prejuízo do disposto na legislação
próprias vendas. em vigor as instituições financeiras, as sociedades

Art. 52 A contribuição será convertida, no pri- corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobi-
meiro dia do mês subseqüente ao de ocorrência do Iiários, as sociedades de investimento e as de arren-
fato gerador, pela medida de valor e parâmetro de damento mercantil, os agentes do Sistema Finan-
atualização monetária diária utilizada para os tribu- ceiro da Habitação, as bolsas de valores, de mer-
tos federais, e paga até o dia vinte do mesmo mês. cadorias, de futuros e instituições assemelhadas e

Art. 6º São isentas da contribuição: seus associados, e as empresas administradoras
I - as sociedades cooperativas que observa- de cartões de crédito fornecerão à Receita Fede-

rem ao disposto na legislação específica, quanto aos ral, nos termos estabelecidos pelo Ministro da Eco-
atos cooperativos próprios de suas finalidades; nomia, Fazenda e Planejamento, informações ca-

11 - as sociedades civis de que trata o art. 1º do dastrais sobre os usuários dos respectivos servi-
Decreto-Lei nº 2.397(1), de 21 de dezembro de ços, relativas ao nome, à filiação, ao endereço e ao
1987; número de inscrição do cliente no Cadastro de Pes

soas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contri-
111 - as entidades beneficente de assistência so- buintes (CGC).

cial que atendam às exigências estabelecidas em lei. § 1º As informações recebidas nos termos des-
Art. 7º É ainda isenta da contribuição a venda te artigo aplica-se o disposto no § 7º do art. 38 da

de mercadorias ou serviços, destinados ao exte- Lei nº 4.595(\ de 31 de dezembro de 1964.
rior, nas condições estabelecidas pelo Poder Exe- § 2º As informações de que trata o caput deste
cutivo. artigo serão prestadas a partir das relações de usuá-

Art. 8º (Vetado). rios constantes dos registros relativos ao ano-calen-
Art. 9º A contribuição social sobre o faturamen- dário de 1992.

to de que trata esta lei complementar não extingue § 3º A não-observância do disposto neste arti-
as atuais fontes de custeio da seguridade social, sal- go sujeitará o infrator, independentemente de outras
vo a prevista no art. 23, inciso I, da Lei nº 8.212(2), penalidades administrativas à multa equivalente a
de 24 de julho de 1991, a qual deixará de ser cobra- trinta e cinco unidades de valor referidas no art. 52
da a partir da data em que for exigível a contribuição desta lei complementar, por usuário omitido.
ora instituída. Art. 13. Esta lei complementar entra em vigor

Art. 10. O produto da arrecadação da contri- na data de sua publicação, produzindo efeitos a
buição social sobre o faturamento, instituída por esta partir do primeiro dia do mês seguinte aos noventa
lei complementar, observado o disposto na segunda dias posteriores, àquela publica~ão, mantidos até
parte do art. 33 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de essa data o Decreto-Lei nº 1.940

5
), de 25 de maio

1991, integrará o orçamento da seguridade social. de 1982 e alterações posteriores a alíquota fixada
Parágrafo único. A contribuição referida neste no art. 11 da Lei nº 8.114(6), de 12 de dezembro

artigo aplicam-se as normas relativas ao processo de 1990.
administrativo fiscal de determinação e exigência de Art. 14. Revoga-se o art. 2º do Decreto-Lei nº
créditos tributários federais, bem como, subsidiaria- 326(7), de 8 de maio de 1967 e demais disposições

em contrário.mente e no que couber, as disposições referentes ao
imposto de renda, especialmente quanto a atraso de Brasília, 30 de dezembro de 1991, 1709 da In-
pagamento e quanto a penalidades. dependência e 1032 da República. - FERNANDO

COLLOR - Jarbas Passarinho - Marcílio Marques
Art. 11. Fica elevada em oito pontos percentuais Moreira _ Antonio Magri.

a alíquota referida no § 12do art. 23 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, relativa à contribuição social so-
bre o lucro das instituições a que se refere o § 1º do
art. 22 da mesma lei, mantidas as demais normas da
Lei nº 7.689(3), de 15 de dezembro de 1988, com as
alterações posteriormente introduzidas.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas sujeitas
ao disposto neste artigo ficam excluídas do paga
mento da contribuição social sobre o faturamento,
instituída pelo art. 1º desta lei complementar.
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LEI Nº 8.175, DE 31 DE JANEIRO DE 1991(*)

Estima a Receita e fixa a despesa da
União, para o exercício financeiro de
1991.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta

e eu promulgo, nos termos do § 5º do art. 65 da
Constituição Federal, a seguinte parte vetada da Lei
nº 8.175, de 31 de janeiro de 1991:

"Programa de Trabalho - Parte I
15110 - Tribunal Regional do Trabalho

da 9ª Região
3.007.0025.1001.0025 - Aquisição de

Imóveis"

Brasília, 14 de novembro de 1991; 170º da In
dependência e 103º da República. - FERNANDO
COLLOR.

LEI Nº 8.199, DE 28 DE JUNHO DE 1991 (*)

Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) na aquisi
ção de automóveis para utilização no
transporte autônomo de passageiros,
bem como por pessoas portadoras de de
ficiência física e aos destinados ao trans
porte escolar, e dá outras providências.

(*) Esta lei foi publicada originalmente no DO de 12..2-1991 (v. Co
leção das Leis, Brasília, 183(1):79, janJfev.1991).

(*) Esta lei foi originalmente publicada no DO de 1º-7-1991 (v. ca
leção das Leis. Brasília, 183(3), maio~un. 1991).

AVISO Nº 1.721 - SUPARlC. CIVIL

Brasília, 11 de dezembro de 1997

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
relativa a projeto de lei complementar que "dispõe
sobre as contribuições para os Programas de Inte
gração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PIS/PASEP e sobre a Contribui
ção para o Financiamento da Seguridade Social 
COFINS."

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

AVISO

Do Sr. Ministro Homero Santos, Presidente
do Tribunal de Contas da União, nos seguintes
termos:

AVISO Nº 708-SGS-TCU

Brasília-DF, 30 de outubro de 1997

A Sua Excelência, o Senhor Deputado Federal Mi
chel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci

mento do contido no item 8.2, cópia da Decisão nú
mero 727/97, adotada pelo Tribunal de Contas da
União na Sessão Ordinária do Plenário de 29-10-97
(TC nº 007.900/94-5).

Atenciosamente, - Homero Santos, Presidente.

Ciente. Arquive-se.
Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi

dente.

DECISÃO Nº 727/97 - TCU - Plenário

1. Processo nº TC-007.900/94-5
2. Classe de Assunto: (11) Solicitação de infor

mações formulada pela Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público da Câmara dos De
putados

3. Interessado: Presidente da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câ
mara dos Deputados

4. Órgão: Câmara dos Deputados
5. Relator: Ministro Lincoln Magalhães da Ro-

cha
6. Representante do Ministério Público: não

atuou
7. Unidade Técnica: SECEXlSP
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razõ

es expostas pelo Relator e com fundamento no art.
71, IV e VII, da Constituição Federal, e art. 38, I e 11,
da Lei nº 8.443/92, DECIDE:

8.1 - informar ao Exmº Sr. Presidente da Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico da Câmara dos Deputados, em atenção à Pro
posta de Fiscalização e Controle - PFC nº 44/91,
que:

a) excetuando-se os indicados nos subitens se
guintes, no período examinado, não se registra a ce
lebração de contratos, acordos, ajustes, convênios
ou instrumentos congêneros entre a Administração
Pública federal direta, indireta, fundacional ou seus
fundos, e as centrais sindicais Confederação Geral
dos Trabalhadores, Central Geral dos Trabalhadores
e Força Sindical, e o Instituto Brasileiro de Estudos
Sindicais - IBES, em conformidade com as informa
ções por ofício prestadas pelas autoridades compe
tentes a este Tribunal;
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b) O INAMPS - Instituto Nacional de Assistên
cia Médica da Previdência Social celebrou em 8-7
91 o Convênio n!! 291/91 com o Sindicato dos Traba
lhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico de São Paulo -- CGC
52.168.721/0001-09, que vigeu de 8-7-91 a 3
12-91, e teve por objeto "a transferência de re
cursos no montante de Cr$457.000.000,00" 
US$1.457.549,27 em 2-7-91 (data de emissão da
Nota de Empenho correspondente) - "para aplica
ção na rede de serviços, objetivando a expansão
das atividades médico-assistenciais, com vistas ao
bom atendimento da população do Município de São
Paulo, através da expansão, ampliação e manuten
ção dos ambulatórios próprios" (Diário Oficial da
União nº 134, de 15-7-91, Seção I, p. 13.998);

b.1) emitida em 2-7-91 a correspondente Nota
de Empenho nº 51 ;

b.2) os recursos liberados parceladamente em
26-7-91, 20-8-91 e 14-10-91, na ordem seguinte:
CR$138.000.000,00, Cr$152.ooo.000,00 e
Cr$167.100.000,00;

b.3) em 8-4-92 restituída a importância não
aplicada através da - Ordem de Recebimento nº
6/92, com vencimento em 23-4-92;

b.4) no prazo regulamentar, apresentadas as
contas ao competente órgão do Ministério da Saúde
que ensejaram a aprovação (Proc.
33491.000797/92) e a homologação em 3-3-93;

c) a CEF - Caixa Econômica Federal firmou
em 2-7-91 com o Sindicato referido o Contrato de Fi
nanciamento nº 11.408/91, objeto de impugnação
em ação popular (subitem a seguir), na importância
de Cr$504.562.870,28 (US$ 1.426.036,52) destina
do à conclusão do edifício-sede daquela entidade
sindical, com os recursos originários do FAS - Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social, sendo con
siderada regular a operação pela mutuante, a teor
dos pareceres econômicos, financeiros e técnicos,
bem assim devidamente aprovada a concessão pelo
Exmº Sr. Presidente da República á época, Fernan
do Collor de Mello, nos termos da Exposição de Mo
tivos nºs 147, de 20-5-91 (publicada no DOU de 21
5-91), subscrita pelos Exm!!s Srs. Ministros de Esta
do do Trabalho e da Previdência Social, Antônio Ro
gério Magri, e da Economia, Fazenda e Planejamen
to, Marcílio Marques Moreira;

d) a MM. Juíza Titular da 4ª Vara da Seção Ju
diciária do Distrito Federal nos autos do Processo n!!
93.1392-0 de Ação Popular, com pedido de limiar
para suspender os atos de entrega, empréstimo ou
doação à Força Sindical ou ao Sindicato dos Traba-

Ihadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico de São Paulo, proferiu em 29-3
95 - por entender irregular a aplicação dos recursos
do Programa FAS á vista da Lei nº 7.856, de 1989,
que alterou a destinação dos recursos daquele Fun
do Instituído pela Lei n!! 6.168, de 1974- a Sentença
nº 7.921 cujo dispositivo ora se transcreve:

"Ex positis, resolvo, com fundamento no art.
5º, LXXIII, da Constituição Federal e do art. 2º, c, da
Lei nº 4.717/65, julgar procedente a ação ajuizada
por MARIA CRINÁURIA DE MEDEIROS contra a
UNIÃO FEDERAL, FERNANDO AFFONSO COL
LOR DE MELLO, LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS,
ANTONIO ROGÉRIO MAGRI, MARCíLlO MAR
QUES MOREIRA, LAFAIETE COUTINHO TORRES,
CAIXA ECONOMICA FEDERAL e contra o SINDI
CATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL
ELÉTRICO DE SÃO PAULO e decreto a nulidade do
contrato de financiamento com recursos oriundos do
FAS, no valor de Cr$504.552.780,25, celebrado en
tre a CEF e o Sindicato réu. Condeno os réus FER
NANDO COLLOR DE MELLO, LUIZ ANTONIO DE
MEDEIROS,' ANTONIO ROGÉRIO MAGRI, MARCí
L10 MARQUES MOREIRA, LAFAIETE COUTINHO
TORRES e o SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICA, MECÂNICAS E
DE MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO PAULO a, soli
dariamente, devolveram à União Federal e à Caixa
Econômica Federal o valor de Cr$504.552.870,25,
com juros de 9% ala. A título de indenização dos lu
cros cessantes incidirá a Taxa Referencial (TR) des
de a entrega dos recursos. Condeno, ainda, todos
os réus ao pagamento de honorários de advogado
que fixo em R$2.ooo,00 (dois mil reais). Do valor da
indenização será deduzido o valor do empréstimo já
pago pelo Sindicato réu na forma de prestações
mensais sucessivas";

8.2 - informar ao ilustre Presidente da Câmara
dos Deputados que da sentença foi interposto Re
curso ao TFR dessa 1ª Região;

8.3 - remeter, ainda, ao ilustre Parlamentar có
pia do Relatório e Voto que fundamentam a presente
Decisão;

8.4 - determinar o arquivamento deste proces-
so.

9. Ata nll 43/97 - Plenário
10. Data da Sessão: 29-10-1997 - Ordinária
11. Especificação do quorum:

11.1. Ministros Presentes: Homero Santos
(Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,



À Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação (art. 24, XIII, do RICO).
Publique-se.

Em 15 de dezembro de 1997. - Herá
clito Fortes, 1º Vice-Presidente no exercício
da Presidência.

. Do Sr. Deputado Michel Temer, Presidente da
Câmara dos Deputados, nos seguintes termos:

SGM/P/Nº 1.256

Brasília, 15 de dezembro de 1997

Excelentíssima Senhora
Deputada Teima de Souza
Gabinete 467 - Anexo 111
NESTA

Senhora Deputada,
Faço retomar às mãos da eminente colega a

Proposta de Emenda à Constituição de autoria de Vos
sa Excelência, que "Cria o Fundo dos Canais Educati
vos", por não conter número mínimo de assinaturas in
dicado no inciso I, artigo 201, do Regimento Interno.

No caso de complementação do número das
assinaturas, a proposta deverá ser reapresentada di
retamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar mani
festação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

SGMP N.º 1.267

Brasília, 15 de dezembro de 1997

Excelentíssimo Senhor
Deputado Neif Jabur
Gabinete 329 - Anexo IV
Nesta

Senhor Deputado,
Faço retomar às mãos do eminente colega a

Proposta de Emenda à Constituição de autoria de
Vossa Excelência, que "Dá nova redação ao art.
158, inciso 111, da Constituição Federal", por não con-
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Ira Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José frente, demonstrando, assim, o interesse dos parla-
Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Bar- mentares estaduais.
reto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha (Re- Solicitamos o empenho de V. Ex!! para que,
lator). - Homero Santos, Presidente - Lincoln Ma- quando da apresentação da emenda, nos seja per-
galhães da Rocha, Ministro-Relator. mitida uma discussão madura sobre a competência

legislativa dos estados, possibilitando, assim, a efeti
va participação dos Estados, com seus legítimos
pleitos e aspirações.

Assim sendo, renovamos nossos protestos de
elevada consideração e respeito.

Deputado Geraldo Magela, Presidente da
UNALE.

Do Sr. Deputado Geraldo Magela, Presiden
te da União Nacional dos Legislativos Estaduais
- Brasília - DF., nos seguintes termos:

Brasília - DF, 9 de dezembro de 1997

OF/UN/Nº 69/97

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados

Excelentíssimo Senhor Presidente,
A União Nacional dos Legislativos Estaduais 

UNALE, representação maior dos parlamentares esta
duais, vem à presença de V.Exª propor a discussão de
uma agenda política para que sejam ouvidas as reivin
dicações históricas dos parlamentos estaduais.

Como é sabido o artigo 60, inciso 111 da Consti
tuição Federal dispõe que as Assembléias Legislati
vas Estaduais, pela manifestação da maioria relativa
de seus membros e participação de 15 Assembléias
Legislativas, pelo menos, poderão apresentar pro
posta de Emenda Constitucional.

Abraçando esta causa, a UNALE, através de
encaminhamento futuro, proporá emenda constitu
cional, ampliando o poder de legislar dos estados,
que é algo extraordinário, sendo uma reivindicação
dos deputados estaduais, resgatando um tema bas
tante interessante para os Estados.

Trata-se de uma ação política até então inédi
ta, visto que este dispositivo nunca foi usado pelos
legislativos estaduais, embora de alta relevância e
significado político, permitindo, entre outras, a am
pliação do 1J0der de legislar dos Estados.

É sabido que a Constituição de 1988, estabele
ceu esferas de competência entre a União, Estados
e Municípios, que, no nosso entender, não traduziu
as necessidades básicas dos cidadãos e de suas
representações estaduais.

A emenda não pretenderá romper o pacto fe
derativo, pelo contrário, será feita no sentido de for
talecer o poder legiferante dos estados e ampliar a
capacidade destes interagirem na vida dos seus
concidadãos.

Por esta razão, estaremos propondo sugestõ
es, bem como pretendemos estabelecer um diálogo
maduro com o Congresso Nacional, daqui para a
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OF/GAB/I/Nº 1.175

Brasília, 28 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Moisés Lipnik, do Partido Liberal, passa a participar,
na qualidade de Titular, da Comissão da Amazônia e
de Desenvolvimento Regional, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PSD/Prona.

Defiro.
Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi

dente.

Brasília, 28 de novembro 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Barbosa Neto passa a integrar, na condição de Titu
lar, a Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição n.º 175-A, de
1995, que -Altera o capítulo do Sistema Tributário Na
cional", em substituição ao Deputado José Priante.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PSD/Prona.

Defiro.
Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi

dente.

OF/GAB/IINº 1.201

Brasília, 3 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Carlos Mendes passa a integrar, na condição de Su
plente, a Comissão de Minas e Energia, em vaga
existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PSD/Prona.

Defiro.
Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi

dente.

OF/GAB/IINº 1.202

Brasília, 3 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Jorge Wilson passa a integrar, na condição de Titu
lar, as Comissões de Direitos Humanos e de Relaçõ-

ter número mínimo de assinaturas indicado no inciso OF/GAB/lIN.º 1.174
I, art. 201, do Regimento Interno.

No caso de complementação do número das
assinaturas, a proposta deverá ser reapresentada di
retamente em sessão plenária.

Aproveito a oportunidade para renovar mani
festação de apreço. - Michel Temer, Presidente.

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

OFíCIO N.º 1.934-L-PFU97

Brasília, 28 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Par

tido da Frente Liberal - PFL para integrar a Comissão
Especial destinada a apreciar a Proposta de Emenda à
Constituição n.º 294-A, de 1995, do Senhor Deputado
Sérgio Barcellos e outros, que "Dá nova redação ao §
1º do art. 54 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias· (Pensão vitalícia para serirgueiros).

Titulares
Deputados Osmir Lima
Deputado Euler Ribeiro
Deputado Cláudio Chaves
Deputado Pauderney Avelino

Suplentes
Deputado Murilo Pinheiro
Deputado Elton Ronhelt
Deputado Raimundo Santos
Deputado Silvernane Santos
Atenciosamente - Deputado Inocêncio Olivei

ra, Líder do PFL.

OFíCIO N.º 1.982-L-PFU97

Brasília, 3 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que o Deputado Be

nedito de Lira deixa de integrar, como membro titular, a
Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta de
Emenda à Constituição n.º 383-A/96, do Sr. Benedito
Domingos e outros, que "Dá nova redação ao caput e
ao parágrafo único do art. 23 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias" (Censores Federais), as
sumindo sua vaga o Deputado Aldir Cabral.

Atenciosamente - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.

Defiro.
Em 15-12-97. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder
do Bloco Parlamentar (PMDBIPSDlProna), nos
seguintes termos:
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Indefiro o que se pede, tendo em vista
o encerramento da fase de apreciação de
mérito no âmbito das Comissões, (art. 53
do RICO). Oficie-se ao Requerente.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.
Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi

dente.

OFfclO Nº 842197

Brasília, 2 de dezembro de 1997

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

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB o Deputa
do Lamartine Pozella como titular em substituição ao
Deputado Fausto Martello, para integrar a Comissão
Externa "para tratar da questão portuária nacional
com a finalidade de visitar portos brasileiros, em par
ticular Santos e Vitória", e vice-versa.

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.
Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Hugo Biehl, Presidente da

Comissão de Agricultura e Política Rural, nos se
guintes termos:

OFfclO Nº 3.081/97

Brasília, 12 de novembro de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a Vossa Exce

lência seja dado novo despacho ao PL nº 1.904/96, de
autoria do Deputado Nelson Meurer, que "altera a Lei
nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que "regula o
exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências", in
cluindo a Comissão de Agricultura e Política Rural.

Respeitosamente, - Deputado Hugo Biehl,
Presidente.

Brasília, 26 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Depu
tado Fernando Ribas Carli como suplente, para inte
grar a Comissão Especial "com o objetivo de acom
panhar e participar da discussão para implementa
ção da ALCA - Área de Livre Comércio das Améri
cas."

es Exteriores e de Defesa Nacional, em vagas exis~ OFfclO Nº 827/97
tentes.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro~

testos de estima e consideração. - Deputado Ged·
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PSD/Prona.

Defiro.
Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Wagner Rossi, Vice-Líder
no exercício da liderança do Bloco Parlamentar
(PMDB/PSD/Prona), nos seguintes termos:

Brasília, 5 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Paulo Lustosa passa a integrar, na condição de Su
plente, a Comissão de Minas e Energia, em vaga
existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged·
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PSD/Prona.

Defiro.
Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi

dente.

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

OF/GAB/I/Nº 1.205

Brasília, 7 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os Depu
tados Wagner do Nascimento e Enivaldo Ribeiro,
para integrarem, como suplentes, a Comissão Espe
cial destinada a proferir parecer à proposta de
Emenda à Constituição nº 169-A, de 1993, que "alte
ra o inciso IV do artigo 167 e o artigo 198 da Consti
tuição Federal e prevê recursos orçamentários a ní
vel da União, estados e municípios, para manuten
ção do Sistema Único de Saúde, com o financiamen
to das redes públicas, filantrópicas e conveniadas."

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do PPB.

Defiro.
Em 15-12-97. - Michel Temer, Presidente.

OFfclO Nº 777/97
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Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Maluly Netto, Presidente
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, nos seguintes termos:

OF. CCTCI-P/Nº 284/97

Brasília, 19 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Com meus cumprimentos, solicito a V. EXª, nos

termos regimentais, a tramitação conjunta dos PLS
nQS 1.713/96, do Sr. Cássio Cunha Lima, que "dispõe
sobre o acesso, a responsabilidade e os crimes co
metidos nas redes integradas de computadores" e
3.692/97, do Sr. Vicente André Gomes, que "dispõe
sobre a publicação das listas de aSl?inantes da Inter
net", por tratarem de matéria análoga.

Esclareço a V. EXª, que tal solicitação foi pro
vocada pelo Deputado Luiz Piauhylino através de re
querimento s/nº/97 apresentado nesta Comissão.

Antecipadamente grato, renovo protestos de
apreço e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Maluly Netto,
Presidente.

Defiro a apensação, nos termos do
artigo 142 do RICD. Apense-se o PL n2

3.692/97 ao PL nº 1.713196. Oficie-se ao
Requerente.

Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi
dente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Piauhylino)

Requer a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei ngS 1.713, de 1996 e 3.692,
de 1997.

Senhor Presidente,
Estando em tramitação, neste órgão técnico,

os Projetos de Lei n2 1.713, de 1996, do Deputado
Cássio Cunha Lima, que dispõe sobre o acesso, a
responsabilidade e os crimes cometidos nas redes
integradas de computadores e o nº 3.692, de 1997,
que dispõe sobre a publicação das listas de assinan
tes da Internet, requeiro a V. EXª seja solicitada ao
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, nos
termos dos artigos 142 e 143 do Regimento Interno,
a tramitação conjunta das referidas proposições.

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 1997.
- Deputado Luiz Piauhylino.

Do Sr. Deputado Henrique Eduardo Alves,
Presidente da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, nos seguintes termos:

OF. Nº 497-P/97 - CCJR

Brasília, 21 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, as propostas de
Emenda à Constituição nQS 235/95 (479/97 e 461/97
apensadas) 396/96 e 486/97, apreciadas por este ór
gão técnico em 18 de novembro do corrente ano.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Henrique Eduardo Alves,
Presidente.

OF. Nº 498-P/97 - CCJR

Brasília, 21 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Lei n!!S
4.676/94, 59/95, 243/95, 1.030/95 (1k108/95 e
1.171/95 apensados), 1.644/96, 1.668/96 e
1.747/96, apreciados por este órgão técnico em 18
de novembro do corrente ano.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Henrique Eduardo Alves,
Presidente.

OF. Nº 499-P/97 - CCJR

Brasília, 21 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este órgão técnico, em 18 de novembro do corrente
ano, dos Projetos de Lei nQS 4.557-B/94 e 2.775
A/97.

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

Cordialmente, - Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente.

OF. Nº 501-P/97 - CCJR

Brasília, 24 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emen
da à Constituição nº 275/95, apreciada por este ór
gão técnico em 19 de novembro do corrente ano.



Nos termos do art. 141 do RICO, de
firo a solicitação redistribuição da propo
sição, e revejo o despacho inicial aposto
ao PL nSl 3.004197, para excluir a CEie e

Revejo o despacho aposto ao Proje
to de Lei nSl 5.788190, para incluir a
CDCMAM, que deverá ouvida antes da
CDUI. Oficie-se à Comissão requerente.

Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Rubem Medina, Presidente
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
nos seguintes termos:

OFíCIO Nº 268/97

Brasília, 5 de novembro de 1997

Senho Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a Vossa Exce

lência a redistribuição do Projeto de Lei nSl 3.004/97
- do Sr. Augusto Viveiros, que "dispõe sobre a ces
são a terceiros de crédito contra empresa adminis
tradora de cartão de crédito", acatando as razões
expostas no Ofício nº 133/97, do Deputado Israel Pi
nheiro, relator da referida proposição.

Atenciosamente, - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Brasília, 4 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Substitutivo do Se
nado ao Projeto de Lei nº 2.353-A/96, apreciado por
este Órgão Técnico nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Henrique Eduardo Alves,
Presidente.
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Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce- Em agosto de 1992, através do OF. TP. Nº
lência protestos de elevada estima e distinta consi- 66/92, esta Comissão solicitou ao então Presidente
deração. - Deputado Henrique Eduardo Alves, desta Casa, Deputado Ibsen Pinheiro, audiência do
Presidente. referido Projeto, a qual foi deferida.
OF. Nº 559-P/97 - CCJR Naquela época a interpretação dada à solicita-

ção de audiência era bastante abrangente, não im
pedindo que as Comissões Técnicas apreciassem o
mérito das proposições, inclusive com abertura de
prazos para recebimento de emendas.

Recentemente, na Comissão de Minas e Ener
gia, essa "abrangência" foi discutida, quando da
apreciação do Projeto de Lei nº 3.285/92 - que "dis
põe sobre a utilização e a proteção da Mata Atlânti
ca", em razão da apresentação de substitutivo pelo
Relator, Deputado Paulo Bornhausen.

Tendo em vista que a solução encontrada foi a
de proceder "novo despachado", incluindo aquela
Comissão para apreciação do mérito, solicitamos. a
V. EXª a gentileza de autorizar o mesmo tratamento
em relação à tramitação do Projeto de Lei nº
5.788/90, no âmbito desta Comissão, uma vez que é
notória a competência este Órgão Técnico para se
manifestar sobre tal proposição.

Atenciosamente, - Deputado Ricardo Izar,
Presidente.

OF. Nº 561-P97 - CCJR

Brasília, 8 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 4 de dezembro do corrente
ano, do Projeto de Lei nº 3.192-A/97.

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

Cordialmente, - Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente.

OF. Nº 563-P/97 - CCJR

Brasília, 8 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, as propostas de
Emenda à Constituição nºs 1/88, 391/96, 502197 e
554/97, apreciadas por este Órgão Técnico em 4 de
dezembro do corrente ano.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e distinta consi
deração. - Deputado Henrique Eduardo Alves,
Presidente.

Do Sr. Deputado Ricardo Izar, Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am
biente e Minorias, nos seguintes termos:

OF. TP. Nº 345/97

Brasília, 17 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Em 11-11-97 recebemos nesta Comissão o

Projeto de Lei nº 5.788/90 - do Senado Federal 
que "estabelece diretrizes gerais da Política Urbana
e dá outras providências."
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incluir CFT, que deverá pronunciar-se
apenas quanto ao mérito. Oficie-se ao
Requerente,

Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi
dente.

COMISSÃO DE ECONOMIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

OFfclO nº 133/97

Brasília, 30 de setembro de 1997

Senhor Presidente,
Tendo sido designados por Vossa Excelência

para relatar o Projeto de Lei nº 3.004/97, de autoria do
ilustre Deputado Augusto Viveiros, chamou-nos a aten
ção a possibilidade de um encaminhamento mais ade
quado e proveitoso para a referida Proposição.

De fato, o Projeto em tela torna passível de
cessão a terceiros o crédito contra empresa adminis
tradora de cartão de credito, e tem por objetivo,
como se diz na própria justificação do projeto, permi
tir que os lojistas possam descontar, junto a institui
ções financeiras ou empresas de factoring, os cré
ditos que detêm junto às administradoras de cartão
de crédito, tendo sido designada esta Comissão de
Economia, Indústria e Comércio para a apreciação
de mérito.

Ora, Senhor Presidente, considerando que a
competência regimental desta Comissão cobre tão
somente a apreciação do mérito econômico da ma
téria - vale dizer, seus efeitos na ordem econômica
nacional -, prevalecendo, no caso presente, os as
pectos típicos de operações financeiras e de crédi
to, parece claro que a análise de mérito desses as
pectos específicos seja feita, por esta nossa Comis
são, e, sim, pela Comissão de Finanças e Tributa
ção, por serem os mesmos de sua competência regi
mental.

Diante do exposto, oficiamos a Vossa Excelên
cia para que, se assim houver por bem, requeira à
Presidência da Câmara dos Deputados, nos termos
do inciso XX do art. 41 do Regimento Interno, a re
distribuição do Projeto de Lei nº 3.004/97 para a Co
missão de Finanças e Tributação, que terá, a nosso
juízo, melhores condições para apreciar a matéria
quanto a seu mérito.

Respeitosamente, - Deputado Irael Pinheiro,
Relator.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comisão
de Economia, Indústria e Comércio Deputado Ru
bem Medina. M. D.

OFfclO PRES nº 302197

Brasília, 27 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a V. EXª a in

clusão, no despacho da Mesa, da distribuição do
Projeto de Lei nº 3.367/97 - do Sr. Augusto Nardes,
que "acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 57 da Lei nº
8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre
as locações dos imóveis urbanos e os procedimen
tos a elas pertinentes.", à Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, uma vez que a matéria se in
sere no campo temático desta Comissão.

Atenciosamente, - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Indefiro, em vista do disposto no ar
tigo 141 do Regimento Interno da Casa.
Oficie-se ao Requerente.

Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi
dente.

OFfclO PRESo N.º 303/97

Brasília, 27 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, reitero a V. Ex.ª a in

clusão, no despacho da Mesa, da distribuição do
Projeto de Lei n.º 3.408/97 - do Sr. Vicente Cascio
ne, que "altera o parágrafo único do art. 4º da Lei n.º
8.245, de 18 de outubro de 1991 - Lei do Inquilinato
- que amplia a dispensa da multa revista neste arti
go aos locatários portadores de carta de crédito para
aquisição de casa própria", à Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, uma vez que a matéria se
insere no campo temático desta Comissão.

Atenciosamente, - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Nos termos do art. 141 do RICO, in
defiro a solicitação de redistribuição, ten
do em vista tratar-se de matéria alheia à
competência da Comissão. Oficie-se ao
Requerente.

Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi
dente.

OFfclO N.º 331/97

Brasília, 3 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 164, 11, do Regimento In

terno da Câmara dos Deputados, declara prejudicia
lidade do Projeto de Lei n.º 3.671/97 - do Sr. Sera
fim Venzon, que "altera o inciso XIII do art. 9º da Lei
n.º 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que institui o



Brasília, 3 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª, para os fins previstos no

art. 54, 11, do Regimento Interno, que esta Comissão
concluiu pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei nº 708/95, do Sr. Moacir Andrade.

Cordiais Saudações, - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente.

DF. P - Nº 167/97

Brasília, 3 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a V. EXª, para os fins previstos no

art. 54, 11, do Regimento Interno, que esta Comissão
concluiu pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei nº 2.962/97, do Sr. Feu Rosa.

Cordiais Saudações, - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente.

Do Sr. Deputado Flávio Derzi, Presidente da
Comissão de Minas e Energia, nos seguintes ter
mos:

DF. Nº 255/97

Brasília, DF, 19 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. E)(l para co

municar que este Órgão Técnico, em reunião ordiná
ria realizada hoje, apreciou o Projeto de Lei nº
2.860/97, que -dá nova redação ao art. 4º da Lei nº
9.427, de 26 de dezembro de 1996, que institui a

Brasília, DF, 19 de novembro de 1997

Senhor Presidente:
Tenho a honra de dirigir-me a V. EXª para co

municar que este Órgão Técnico, em reunião ordiná
ria realizada hoje, apreciou o Projeto de Lei nº
909/95, que -institui compensação financeira pela
exploração de recursos minerais para fins de apro
veitamento econômico e dá outras providências."

Solicito a V. E)(l, nos termos regimentais, que
seja autorizada a publicação do referido projeto com
os respectivos pareceres.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. EXª
protestos de estima e consideração. - Deputado Flá
vio Derzi, Presidente.

DF. Nº 256/97

DFíCID N.º 332/97

Brasília, 3 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 164,'11, do Regimento In

terno da Câmara dos Deputados, declaro a prejudi
cialidade do Projeto de Lei n.º 2.926/97 - do Sr.
Lima Netto, que -altera dispositivo da Lei n.º 9.317,
de 5 de dezembro de 1996" e do Projeto de Lei n.º
3.765/97, do Sr. Augusto Nardes, apensado, em
conseqüência da aprovação do substitutivo ao Proje
to de Lei n.2 523/95.

Atenciosamente, - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Do Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly, Presi
dente da Comissão de Finanças e Tributação,
nos seguintes termos:

DF. P-N.º 163/97

Brasília, 3 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex.!!, para os fins previstos no

art. 54, 11, do Regimento Interno, que esta Comissão
opinou pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei n.2 4.617/94, do Sr. Francisco Ro
drigues.

Cordiais Saudações, - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente.

DF. P - N2164/97

Brasília, 3 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a V. E~, para os fins previstos no

art. 54, 11, do Regimento Interno, que esta Comissão

Brasília, 3 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exll, para os fins previstos no

art. 133, do Regimento Interno, que esta Comissão
concluiu pela adequação financeira e orçamentária
e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei n2
524/95, do Sr. José Aldemir.

Cordiais Saudações, - Deputado Luiz Carlos
Hauly, Presidente.

DF. P - N2165/97

Dezembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 16 41927

Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e concluiu pela inadequação financeira e orçamentária
Contribuições das Microempresas e das Empresas do Projeto de Lei n2 663/95, do Sr. Sebastião Madeira.
de Pequeno Porte - Simples e dá outras providên- Cordiais Saudações, - Deputado Luiz Carlos
cias", em conseqüência da aprovação do substitutivo Hauly, Presidente.
ao Projeto de Lei n.2 523/95. DF. P _ Nº 166/97

Atenciosamente, - Deputado Rubem Medina,
Presidente.
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Solicito que sejam tomadas as devidas provi
dências.

Atenciosamente, - Deputado Osvaldo Biolchi,
Presidente.

Brasília, 27 de novembro de 1997

Senhor Presidente:
Comunico a V. Ex!!, para os fins previstos no

artigo 58 do Regimento Interno, que esta Comissão
Rejeitou o Projeto de Lei nº 2.188/96 (PL nº
2.209/96, apensado) - do Sr. Júlio Redecker - que
"regulamenta a profissão de despachante de trânsi
to."

Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, disci- OFíCIO Nº 538/97
plina o regime das concessões de serviços públicos
de energia elétrica e dá outras providências.-

Solicito a V. EXª, nos termos regimentais, que
seja autorizada a publicação do referido projeto com
os respctivos pareceres.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª
protestos de estima e consideração. - Deputado Flá
vio Derzi, Presidente.

Do Sr. Deputado Osvaldo Biolchi, Presiden
te da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, nos seguintes termos:

OFíCIO nº 536/1997

Brasília, 26 de novembro de 1997

Senhor Presidente:
Comunico a V. EXª que o Projeto de Lei nº

2.619-B, que -autoriza o Poder Executivo a doar o
imóvel que mencionaM, do Dep. Romel Anízio, inicial
mente despachado às Comissões para apreciação
conclusiva, nos termos do art. 24, 11, do Regimento
Interno da Casa, decaiu deesa condição, por ter re
cebido pareceres divergentes nas Comissões de
Educação, Cultura e Desporto e de Trabalho, de Ad
ministração e Serviço Público, que lhe apreciaram o
mérito, passando doravante a tramitar sujeito à apre
ciação do Plenário, com base na alínea g, inciso 11,
do referido art. 24.

Atenciosamente, - Deputado Osvaldo Biolchi,
Presidente.

Ciente. Transfira-se ao Plenário a
competência para apreciar o Projeto de
Lei n2 2.619197. Oficie-se à Comissão.

Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi
dente.

OFíCIO Nº 537/97

Brasília, 27 de novembro de 1997

Senhor Presidente:
Comunico a V. EXª, para os fins previstos no

artigo 58 do Regimento Interno, que esta Comissão
Rejeitou o Projeto de Lei nº 1.904/96 - do Sr. Nelson
Meurer - que altera a Lei nº 5.194, de 24 de dezem
bro de 1966, que "regula o exercício das profissões
de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e
dá outras providências.•

Solicito que sejam tomadas as devidas provi
dências.

Atenciosamente, - Deputado Osvaldo Biolchi,
Presidente.

OFíCIO Nº 539/97

Brasília, 27 de novembro de 1997

Senhor Presidente:
Comunico a V. EXª, para os fins previstos no

artigo 58 do Regimento Interno, que esta Comissão
Rejeitou o Projeto de Lei nº 3.150/97 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe sobre a profissão de entregador
de jornais, revistas e catálogos telefônicos.•

solicito que seja tomadas as devidas providên
cias.

Atenciosamente, - Deputado Osvaldo Biolchi,
Presidente.

OFíCIO Nº 540/97

Brasília, 27 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a V. EXª, para os fins previstos no

artigo 58 do Regimento Interno, que esta Comissão
Rejeitou o Projeto de Lei nº 3.459/92 - do Sr. Jack
son Pereira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de publicação de balancete sintético mensal, pelas
pessoas jurídicas sob controle do Poder Público".

Solicito que sejam tomadas as devidas provi
dências.

Atenciosamente, Deputado Osvaldo Biolchi,
Presidente.

OFíCIO Nº 541/97

Brasília, 3 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a V. EXª, para os fins previstos no

artigo 58 do Regimento Interno, que esta Comissão
Rejeitou o Projeto de Lei nº 2.218/96 - da Sra. Jan
dira Feghali - que "dispõe sobre as condições de
trabalho dos assistentes sociais".

Solicito que sejam tomadas as devidas provi
dências.



OFfclO Nº 552/97

Brasília, 3 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a V. EXª, para os fins devidos no art.

58 do Regimento Interno, que esta Comissão Rejei
tou o Projeto de Lei nº 3.419/97 - do Sr. Júlio Re
decker - que "altera o art. 29 da Consolidação das
Leis do Trabalho, dispondo sobre as anotações na
Carteira de Trabalho e Previdência Social".

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

PROJETO DE LEI N2 219, DE 1995

Dispõe sobre o pagamento do IPC
na rescisão contratual.

Brasília, 2 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 164, do Regimento Inter

no, comunico a V. Exª que declarei prejudicado o
Projeto de Lei nº 219/95, do Sr. Paulo Paim, que
"dispõe sobre o pagamento do IPC-r na rescisão
contratual", conforme parecer do Relator em anexo.

Solicito que sejam tomadas as devidas provi
dências.

Atenciosamente, Deputado Osvaldo Biolchi,
Presidente.
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Atenciosamente, Deputado Osvaldo Biolchi, objetivo era o de assegurar aos empregados com
Presidente. mais de seis meses de efetivo exercício, dispensa-
OFíCIO Nº 542/97 dos sem justa causa, o reajuste referente à variação

acumulada do IPC verificada entre a última data
base e o mês do desligamento, no momento do cál
culo da rescisão contratual.

Como podemos observar, o objeto do Projeto
de Lei nº 219/95, ora em apreciação, é idêntico ao
do referido Projeto de Lei nº 1.005/95, ao estabele
cer o reajustamento dos valores da rescisão contra
tual pela variação do IPC.

O Projeto de Lei nº 1.005/95 foi rejeitado por
unanimidade na reunião da Comissão transcorrida
no dia 22 de outubro deste ano, com fundamento no
Voto do Deputado Noel de Oliveira, pelo qual "pro
postas que retomem a prática do reajuste automáti
co de salários pela inflação passada são, além de
contrárias ao ordenamento jurídico vigente, engano
sas, na medida em que podem fornecer combustível
para a elevação de preços e para a deterioração do
poder de compra dos salários". Ademais, ressalvou
o nobre Relator, em razão dos baixos índices de in
flação com que convivemos atualmente, tivesse sido
aprovada a proposta, teria ela poucos efeitos práti
cos.

Em nosso entendimento, a rejeição do Projeto
de Lei nº 1.005/95 implicou na prejudicialidade do
Projeto de Lei nº 219/95, nos termos do inciso 11 do
artigo 164 do Regimento Interno da Câmara dos De
putados. Houve, no presente caso, um prejulgamen
to da matéria em razão da identidade das proposiçõ
es - reajuste salarial pelo IPC. Além do mais, há que
se considerar que a justificativa para a rejeição do
Projeto de Lei nº 1.005/95 aplica-se, igualmente, ao
projeto em tela - indexação salarial como fator reali
mentador da inflação.

Assim sendo, por tudo o que foi exposto, mani
festamo-nos pela prejudicialidade do Projeto de Lei
nº 219/95, de autoria do Deputado Paulo Paim.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 1997.
Deputado Jovair Arantes, Relator.

Brasília, 27 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a V. EXª, para os fins previstos no

artigo 58 do Regimento Interno, que esta Comissão
Rejeitou o Projeto de Lei nº 1.146/95 - do Sr. Wilson
Braga - que "institui o passe-desemprego".

Solicito que sejam tomadas as devidas provi
dências.

Atenciosamente, Deputado Osvaldo Biolchi,
Presidente.

OFíCIO Nº 550/97

Autor: Deputado Paulo Paim
Relator: Deputado Jovair Arantes

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe prevê o pagamen
to integral da variação do IPC ao trabalhador demiti
do, corrigido desde a data da rescisão do seu con
trato.

Não foram apresentadas emendas à proposi
ção no prazo regimental.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Preliminarmente, gostaríamos de ressalvar que
na Reunião da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público de 22 de outubro deste ano
foi apreciado o Projeto de Lei nº 1.005, de 1995, de
autoria do Deputado Fernando Gabeira, que modifi
cava a Lei nº 6.708, de 30 de outubro de 1979, cujo



Atenciosamente, - Deputado João Henrique,
Presidente.

COMISSÃO DE VIAÇ~O E TRANSPORTES
Proposições em tramitação ao término do

mês de novembro de 1997

Brasília, 1º de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 41, inciso

XVIII, do Regimento Interno, encaminho a V. Ex!!,
em anexo, a relação das proposições em tramitação
neste Órgão, ao término do mês de novembro últi
mo.

1 - Expediente nº 001/95 - da Federação Na
cional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos,
Fluviais e Pescadores - que ·solicita a realização de
Audiência Pública para discutir a liquidação do L10yd
Brasileiro, com a presença do Ministro dos Transpor
tes, do Ministro do Planejamento e Orçamento, do
Ministro da Fazenda, da Ministra da Indústria e do
Comércio, do Ministro-Chefe da Casa Civil e do Se
cretário de Controle das Empresas Estatais".

Relator: Deputado Edson Ezequiel
2 - Expediente nº 001/97 - do Sr. Cunha Bue

no - que "requer que a Comissão de Viação e
Transportes acompanhe junto ao Ministério dos
Transportes, o andamento do Inquérito Administrati
vo instaurado para apurar as causas do acidente so
frido pelo navio NIM Kriti Amber nas proximidades
do litoral paulista".

Relator: Deputado Mário Martins
3 - Projeto de Lei Complementar nº 206/97 

do Sr. Pedro Valadares - que "estabelece normas
sobre destinação de recursos provenientes de mui
tas relativas às infrações da legislação de trânsito".

Relator: Deputado Carlos Nelson
4 - Projeto de Decreto Legislativo nº 577/97 

da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional (Mens. nº 401/97 - PE) - que "aprova o texto
do Acordo sobre Serviços Aéreos Sub-Regionais,
entre os Governos da República Argentina, da Repú
blica da Bolívia, da República Federativa do Brasil,
da República do Chile, da República do Paraguai e
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Solicito que sejam tomadas as devidas provi- da República Oriental do Uruguai, celebrado em For-
dências. taleza, em 17 de dezembro de 1996".

Atenciosamente, - Deputado Osvaldo Biolchi, Relator: Deputado Edinho Araújo
Presidente. 5 - Projeto de Decreto Legislativo nº 582/97 -

Do Sr. Deputado João Henrique, Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
da Comissão de Viação e Transportes, nos se- cional (Mens. nº 636/97 - PE) - que "aprova o texto
guintes termos: do Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o
OFíCIO P-161/97 Governo da República Federativa do Brasil e o Go

verno da República da Hungria, em Brasília, em 3 de
abril de 1997".

Relator: Deputado Marcus Vicente
6 - Projeto de Lei nº 5.993/90 (apensados os

PL nºs 1.190/88, 1.281/88, 2.702/89, 952191,
1.027/91, 1.721/91, 2.872192, 3.037/92, 3.112192,
2.102196 e 2.800/97) - do Senado Federal - que
"dispõe sobre a construção de logradouros, de edifí
cios de uso público e de veículos de transporte cole
tivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência física, nos termos dos arts.
227, § 2º, e 244 da Constituição".

Relator: Deputado Oscar Andrade
7 - Projeto de Lei nº 3.571-A/93 (apenso o PL

nº 816/95) - do Sr. Fábio Feldmann e outros - que
"altera disposições da Lei nº 8.374, de 30 de dezem
bro de 1991, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais causados por embarcações ou
por sua carga e dá outras providências".

Relator: Deputado Carlos Santana
8 - Projeto de Lei nº 377-A/95 - do Sr. Álvaro

Valle - que "dispõe sobre atividade de motorista pro
fissional e dá outras providências".

Relator: Deputado Philemon Rodrigues
9 - Projeto de Lei nº 633-B/95 - (apensos os

PL nºs 1.009/95, 1.826/96 e 3.201/97) - da srª Veda
Crusius - que "dá nova redação ao caput do art. 9º
da Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dis
põe sobre a redução de emissão de poluentes por
veículos automotores e dá outras providências'.

Relator: Deputado Pedro Henry
10 - Projeto de Lei nº 694/95 (apenso o PL nº

1.974/96) - do Sr. Alberto Goldman - que "institui as
Diretrizes Nacionais do Transporte Coletivo Urbano
e dá outras providências·.

Relator: Deputado Pedro Henry
11 - Projeto de Lei nº 1.388-A/95 - do Sr. Júlio

Redecker - que "cria o Programa de Segurança Vei
cular - PROSEGVE, e dá outras providências'.

Relator: Deputado Carlos Nelson
12 - Ofício s/nº/96 - do Sr. Luís Antônio Perei

ra da Silva - que "denuncia irregularidades no De
partamento de Polícia Rodoviária Federal- DPRF".

Relator: Deputado Mauro Lopes



Relator: Deputado DAVI ALVES SILVA
29 - Projeto de Lei n.º 3.645/97 - do Sr. Eduar

do Jorge - que "acrescenta arts. 3º e 4º à Lei n.º
8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a
redução de emissão de poluentes por veículos auto
motores e dá outras providências".

Relator: Deputado CHINCO DA PRINCESA
30 - Projeto de Lei n.º 3.717/97 - do Poder

Executivo (Mens. n.º 1.168/97) - que "altera a deno
minação da ponte sobre o km 316,5 da BR-158/RS".

Relator: Deputado GONZAGA PATRIOTA
31 - Projeto de Lei n.º 3.736/97 - do Senado

Federal (PLS n.º 77/97) - que "dispõe sobre a identi
ficação e publicação do estado de conservação das
rodovias federais, e dá outras providências".

Relator: Deputado FELIPE MENDES
32 - Projeto de Lei n.º 3.801/97 - do Sr. Tuga

Angerami - que "acrescenta parágrafo ao art. 86 da
Lei n.º 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dis
põe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica".
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13 - Projeto de Lei nº 2.056-A/96 - do Sr. Leô- de bebidas alcoólicas em veículos e notificação de
nidas Cristino - que "dispõe sobre a obrigatoriedade doenças, e dá outras providências".
de mensagem de advertência em garrafas de bebi- Relator: Deputado Carlos Santana
das alcoólicas". 24 - Projeto de Lei nº 3.345/97 (apensos os PL

Relator: Deputado Roberto Rocha nºs 2.659/96 e 2.723/97) - do Senado Federal (PL
14 - Projeto de Lei nº 2.066/96 - do Sr. Elias nº 8/96) - que "proíbe a venda de bebidas alcoólicas

Murad - que "torna obrigatório o Seguro contra Ter- nos estabelecimentos comerciais situados nas mar-
ceiros para veículos com mais de 15 anos de fabri- gens das rodovias, e dá outras providências".
cação". Relator: Deputado Benedito Guimarães

Relator: Deputado Barbosa Neto 25 - Projeto de Lei nº 3.364/97 - do Sr. Cunha
15 - Projeto de Lei nº 2.133/96 - do Sr. IIdemar Bueno - que "regula o seguro facultativo de aciden-

Kussler - que "proíbe a venda de bebidas alcoólicas tes pessoais oferecido aos passageiros pelas em-
e cigarros a menores de 18 anos e dá outras provi- presas de transporte rodoviário intermunicipal, inte-
dências". restadual e internacional".

Relator: Deputado Pedro Henry Relator: Deputado Mário Negromonte
16 - Projeto de Lei nº 2.362/96 (apenso os PL 26 - Projeto de Lei nº 3.453/97 - do Sr. Sera-

nºs 2.660/96, 2.956/97 e 3.619/97) - do Sr. Fernan- fim Venzon - que "obriga as agências de viagem e
do Zuppo - que "dispõe sobre a jornada de trabalho turismo a fazerem seguro para seus clientes e dá
dos motoristas de ônibus interestaduais, municipais outras providências".
e intermunicipais". Relator: Deputado Philemon Rodrigues

Relatora: Deputada Célia Mendes 27 - Projeto de Lei n.º 3.568/97 - do Sr. Lima
17 - Projeto de Lei nº 2.563/96 (apensos os PL Netto - que "altera o art. 1º da Lei n.º 5.970, de 11

nºs 2.634/96,3.297/97 e 3.495/97) - da srª Sandra de dezembro de 1973, que exclui da aplicação do
Starling - que "acrescenta parágrafos ao art. 21 da disposto nos arts. 6º, I, 64 e 169 do Código de Pro-
Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código cesso Penal os casos de acidente de trânsito, e dá
Brasileiro de Aeronáutica, revogando o seu atual pa- outras providências".
rágrafo único". Relator: Deputado DuíLlO PISANESCHI

Relator: Deputado Giovanni Queiroz 28 - Projeto de Lei n.º 3.628/97 - do Sr. Vic Pi-
18 - Projeto de Lei nº 2.798/97 - do Sr. Aroldo res Franco - que "altera a alínea i do inciso 111 do art.

Cedraz - que "estabelece novos percentuais para o 302 da Lei n.º 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
Adicional de Tarifa Aeroportuária". que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáuti-

Relator: Deputado Roberto Rocha ca".
19 - Projeto de Lei nº 2.916/97 - do Sr. Rogé-

rio Silva - que "dispõe sobre a comercialização de
veículos não-poluentes".

Relator: Deputado João Coser
20 - Projeto de Lei nº 3.148/97 - da srª Marisa

Serrano - que "inclui no Plano Nacional de Viação o
trecho rodoviário que menciona, no Estado de Mato
Grosso do Sul".

Relator: Deputado Ronaldo Perim
21 - Projeto de Lei nº 3.157/97 (apensos os PL

nºs 3.193/97,3.315/97 e 3.715/97) - do Sr. Koyu lha
- que "institui o Transporte Público Alternativo".

Relator: Deputado Paulo Gouvêa
22 - Projeto de Lei nº 3.198/97 - do Sr. Rober

to Pessoa - que "torna obrigatório o cinto de segu
rança de acionamento automático em veículos auto
motores".

Relator: Deputado Nárcio Rodrigues
23 - Projeto de Lei nº 3.312/97 - do Sr. Jofran

Frejat - que "dispõe sobre proibição de transportes
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Brasília, 2 de dezembro de 1997
ExmºSr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Tenho a grata satisfação de passar às mãos de

Vossa Excelência o anexo Relatório do "I Congresso

Brasília, 26 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Tendo em vista solicitações as mais diversas

de órgãos oficiais, entidades e instituições da socie
dade, solicitamos de V. Ex.ª, que promova a prorro
gação do prazo de sugestões, críticas e análises do
Anteprojeto de Lei de Consolidação da Legislação
Ambiental Brasileira para o dia 3 de março de 1998
na forma do documento anexo.

Com protestos de alta estima e elevado apreço,
- Deputado Bonifácio de Andrada, Coordenador.

Defiro.
Em /98. - Michel Temer, Presidente.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
PRESIDÊNCIA

Despacho do Presidente
Prorrogação do Prazo

ANTEPROJETO DE LEI DE CONSOLIDAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA

O Presidente da Câmara dos Deputados, toma
pública a proposta de anteprojeto de lei de consoli
dação da legislação ambiental brasileira, formulada
pelo Grupo de Trabalho para Consolidação da Legis
lação Brasileira, coordenado pelo Deputado Bonifá
cio de Andrada. Tendo em vista a complexidade do
assunto, fica prorrogado o prazo de apresentação de
sugestões para o dia 3 de março de 1998, que deve
rão ser encaminhadas, ao Grupo de Trabalho para
Consolidação da Legislação Brasileira, anexo 11, ala
C, sala T 04, Câmara dos Deputados, Praça dos
Três Poderes, CEP - 70160-600, Fax (061) 318
2378, Telefone (061) 318-7592/94.

Michel Temer, Presidente da Câmara dos De
putados.

Da SrI Deputada Dalila Figueiredo, nos se
guintes termos:

OF. Nº 280/97 - GAB/CD

Brasileira, nos seguintesRelator: Deputado LEÓNIDAS CRISTINO vação da Legislação
33 - Projeto de Lei n.2 3.814/97 - do Poder termos:

Executivo (Mens. n.l' 1.325/97) - que "autoriza o Mi- OFfclO N.º 59/97
nistério dos Transportes, por intermédio da Compa
nhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, a repas
sar à Companhia de Trens Metropolitanos de Per
nambuco - COPERTRENS, recursos para o paga
mento de pessoal".

Relator: Deputado JOÃO COSER
34 - Projeto de Lei n.º 3.815/97 - do Poder

Executivo (Mens. n.º 1.326/97) - que "autoriza o Mi
nistério dos Transportes, por intermédio da Compa
nhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, a repas
sar à Companhia Cearense de Transportes Metropo
litanos - METROFOR, recursos para pagamento de
pessoal".

Relator: Deputado FRANCISCO SILVA
Sala da Comissão, 1º de dezembro de 1997.

Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.
Do Sr. Deputado Sarney Filho, Coordenador

da Comissão Externa destinada a acompanhar
os procedimentos relativos à demarcação das
terras indígenas e as questões decorrentes deste
processo, nos seguintes termos:

OFfclO N.!! 144/97 PR

Brasília, 2 de dezembro de 1997

Senhor Presidente,
Ao cumprimentar Vossa Excelência e, na quali

dade de Coordenador desta Comissão Externa,
constituída nos termos do art. 38 cio Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, solicito providên
cias no sentido de que seja dado caráter de missão
oficial, justificadas as faltas às Sessões desta Casa,
do Congresso Nacional, bem como nas reuniões das
Comissões, às viagens realizadas, nos dias 22 de
outubro, 11, 12 e 13 e 25 e 26 de novembro, do
fluente ano, às comunidades indígenas Guajajaras,
da reserva de Canabrava, Krikatis, municípios de
Montes Altos e Barra do Corda, Estado do Mara
nhão, respectivamente.

Devo esclarecer a Vossa Excelência que nas
áreas visitadas existem fortes conflitos quanto à de
marcação de terras, razão pela qual se fez necessá
ria intervenção e apoio às tribos de índios.

No ensejo, renovo-lhe protestos de superior con
sideração. - Deputado Sarney Filho, Coordenador.

Defiro.
Em 15 de dezembro de 1997. - Michel

Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Bonifácio de Andrada,
Coordenador do Grupo de Trabalho para Conser-
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Ibero-Americano de Segurança Transnacional para
Assuntos do Mercosul- CLASTAM-, em São Paulo,
para tratar especificamente dos temas: Tráfico de
Drogas, Comércio e Contrabando, Migração e Segu
rança Pública e Privada, organizado pela SINDIPOL
- SP - Sindicato dos Servidores da Polícia Federal
em São Paulo, e que resultou na indicação do meu
nome para relJresentar a Câmara dos Deputados,
em missão oficial, no período de 25 a 28 de novem
bro de 1997.

Grata pela confiança que me foi depositada,
rogo pelo sUcesso pessoal de Vossa Excelência, ao
tempo em que me subscrevo na certeza de ter cum
prido com responsabilidade mais esta missão oficial
que me foi atribuída.

Atenciosamente, - Deputada Dalila Figueire-
do.

Ciente. À Comissão de Relações Ex
teriores e de Defesa Nacional, para co
nhecimento.

Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi
dente.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos
Deputados Deputado Michel Temer

A Deputada Dalila Figueiredo, tendo sido de
signada por Vossa Excelência para participar do I
Congresso Ibero-Americano de Segurança Transna
cional para Assuntos do Mercosul - CLASTAM, rea
lizado no Parlamento latino-americano, que se locali
za no complexo do Memorial da América Latina,
bairro da Barra Funda, cidade de São Paulo, SP, de
25 a 28 de novembro do corrente ano, para tratar es
pecificamente dos seguintes temas centrais: Tráfico
de Drogas, Comércio e Contrabando, Migração e
Segurança Pública e Privada, organizado pelo SIN
DIPOUSP - Sindicato dos Servidores da Polícia Fe
deral em São Paulo, apresenta relatório pormenori
zado do evento.

O I Clastam reveste-se realmente da maior im
portância, por tratar de temas atuais em acentuada
evidência, decisivos no contexto do processo de de
senvolvimento dos países participantes do Mercosul:
Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, e mais recen
temente o Chile, reunindo homens de notável saber,
tanto da vida pública como da privada, no Brasil e no
exterior, que abordaram temas de suma importância
acerca dos problemas que envolvem os países sig
natários do Tratado.

O Mercosul, na medida em que pressupõe a
necessidade de aproximação e convivência harmo
niosa entre os vizinhos do Cone Sul, observando-se

a intensificação do ciclo migratório na região, de
manda, de fato, uma série de providências e requer
o estabelecimento de diversas políticas capazes de
assegurar a continuidade dos resultados positivos
dos benefícios já produzidos desde a celebração do
Tratado de Assunção, em 31 de dezembro de 1994,
entre Brasil, Argentina e Paraguai e Uruguai.

Restou esquecido, porém, o item segurança.
Ora, é de entender que, por onde fluirão cargas e
valores, tem que estar presente o item segurança,
visto que por onde circulam bens, estará presente,
também, o espírito da cobiça. Certo é que, à exce
ção de algumas questões aduaneiras, muito há que
ser tratado para regulamentação do relacionamento
entre os países signatários do Tratado. É o caso da
multiplicação da migração e trânsito entre alguns de
les, que cresceu cerca de cinco vezes nos dois últi
mos anos, sem que os serviços de imigração te
nham sido adaptados tecnicamente à situação, ge
rando falta de fiscalização, o que acarreta livres idas
e vindas de nacionais dos países integrantes do
Mercosul, facilitando a clandestinidade.

Em face da falta de comunicação eficiente en
tre as autoridades dos países, o controle de docu
mentos é feito por simples verificação in loco, abrin
do portas à irregularidade. Caso grave é o de meno
res brasileiras que são cambiadas sem interferência
de autoridades nas fronteiras Brasil-Paraguai, para
servirem à prostituição. É a preocupação com tribu
tos e total descaso com os atores da vida, os seres
humanos.

Os temas principais foram divididos em cinco
painéis a saber, pela ordem:

Dia 25, às 20h: Solenidade de Abertura, que
contou com a presença, entre outras autoridades do
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justi
ça, íris Resende.

Dia 26, das 9h às 12h: Temática: O Universo
da Segurança Pública e o Narcotráfico diante do
Tratado do Mercosul - Presidente da Mesa Solene:
Prof. Dr. Antonio Rulli Junior. O tema principal foi
apresentado por seis conferencistas, pela ordem:
Prof. Dr. Antonio Nabor Areia Bulhões (Procurador
do Estado de Alagoas e Advogado da Federação
Nacional dos Policiais Federais), que abordou o
tema: -Segurança Pública-; Prof. Dr. Tupã Comes
Correa (Diretor da Escola de Comunicações e Artes
da USP e Presidente da Associação Brasileira das
Escolas de Comunicações - ABECOM), que abor
dou o tema: "Da Propaganda à Realidade"; Prof. Dr.
Pedro R. David (Juiz da Suprema Câmara Argentina
e Diretor de Doutorado da Universidade J. F. Kenne-
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dy, Buenos Aires - Argentina), que abordou o tema:
"No Meio Estudantil"; Prof. Dr. Antonio Carlos Viana
Santos (Desembargador do Tribunal de Justiça e
Presidente da Associação Paulista de Magistrados 
APAMAGIS), que abordou o Tema: "Decisões dos
Tribunais"; Prof. Dr. Alcioni Serafim de Santana (De
legado de Polícia Federal), que abordou o tema:
"Polícia Judiciária nas Fronteiras do Mercosul"; Dr.
Miguel Angel Ramirez Zayas (Ministro do Interior da
República do Paraguai) que abordou o tema "Segu
rança Pública nas Fronteiras do Mercosul".

Dia 26, das 14h às 18h: Tema: Crime Organi
zado no Mercosul - Presidente da Mesa Solene: Mi
nistro Nelson Jobim. O tema principal foi apresentado
por seis conferencistas, que assim o subdividiram, pela
ordem: O Dr. Francisco Carlos Garisto (Jornalista e Di
retor da Federação Nacional dos Policiais Federais),
que abordou o tema "Lavagem de Dinheiro";

Dr. Roberto PrecJoso Júnior (Delegado de Polí
cia Federal), que abordou o tema "Lavagem de Di
nheiro" e o Prof. Dr. Valter Fanganiello Maierovitch
(Juiz Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Presidente do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone e
Professor da Faculdade de Direito da Universidade
Mackenzie), que acordou o tema "Mecanismos De
mocráticos de Combate ao Crime sem Fronteira."

Dia 27, das 9h às 12h temática: Migração e Ci
dadania - Presidente da Mesa Solene: Deputada
Federal Dalila Figueiredo. O tema principal foi apre
sentado por seis conferencistas, que assim o subdi
vidiram, pela ordem: Prof. Dr. Lianes Torres Oscar
(Diretor para Assuntos Consulares do Ministério das
Relações Exteriores da República do Paraguai), que
abordou O tema "A Migração no Mercosul"; Dr.ª Ma
ria Helena Araújo de Sá (Delegada de Polícia Fede
ral, especializada em migração), que abordou o
tema "Migração nas Fronteiras do Mercosul"; Prof.
Dr. Jacob Daghhlian (Reitor da Universidade Meto
dista de São Paulo - UMESP), que abordou o tema
"Efeitos no Meio Estudantil":

Prof. Dr. Francisco Jucá (Professor das Facul
dades Metropolitanas Unidas - FMU e Juiz do Tra
balho no TRT - 8ª Região - Pará), que abordou o
tema "No Mercado de Trabalho"; Profª. Dr.ª Mauren
Leni de Roque (Professora da Escola de Comunica
ções e Artes da USP e das Faculdades Metropolita
nas Unidas - FMU), que abordou o tema "Cultura e
Comunicação·; Prof. Dr. Alberto Chaigneau dei
Campo (Ministro da Corte de Apelação de Santiago
- Chile), que abordou o tema "A Universalização da
Identificação Pessoal no Mercosul";

Dia 27, das 14h às 18h: Temática: Comércio e
Contrabando no Mercosul - Presidente da Mesa So
lene: Prof. Dr. Ives Gandra Martins. O tema principal
foi apresentado por três conferencistas, que assim o
subdividiram, pela ordem:

Prof. Dr. Milton Cairolli Martinez (Ministro Presi
dente da Suprema Corte de Justiça do Uruguai), que
abordou o tema "No Trânsito de Mercadorias"; prof.
Dr. Eduardo Lombardi (Ministro Presidente do Tribu
nal de Apelação Criminal do Uruguai), que abordou
o tema "Trânsito de Mercadorias Legal e Ilegal" e o
Prof. Dr. Ives Gandra Martins (Emérito da Universi
dade Mackenzie e Professor da Escola de Comando
e Estado Maior do Exército), que abordou o tema
"Contrabando e Trânsito de Mercadorias·.

Dia 28, das 9h às 12h: Temática; Segurança
Pública e Privada no Mercosul- Presidente da Mesa
Solene: Prof. Dr. Edvaldo de Brito. O tema principal
foi apresentado por sete conferencistas, que assim o
subdividiram, pela ordem:

Prof. Dr. Luiz Carlos Ribeiro dos Santos (Juiz
Presidente do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo - TACRIM/SP), que abordou o tema "As Insti
tuições de Segurança Pública"; prof. Dr. Guido An
drade (Presidente da Ordem dos Advogados do Bra
siIlSP), que abordou o tema "Na Cidadania"; Prof.
Dr. Vincent Tchen (Mestre de Conferências em Direito
Público Internacional - França), que abordou o tema
"Segurança Pública e Privada"; Prof. Dr. Edvaldo de
Brito (Secretário dos Negócios Jurídico da Prefeitura
do Município de São Paulo), que abordou o tema "Se
gurança Privada na Municipalidade"; Dr. Jaber M. H.
Saadi (Delegado de Polícia Federal e Chefe da Dele
gacia de Segurança PrivadalSRlDPF/SP), que abor
dou o tema "Prevenção e Contenção do Delito"; e o
Prof. Dr. Guillermo Arancibia Lopez (Ministro da Su
prema Corte da Bolívia), que abordou o tema "Segu
rança Pública e Privada no Mercosul".

PRONUNCIAMENTO DA DEPUTADA
DALILA FIGUEIREDO QUANDO NA PRE
SIDÊNCIA DA MESA SOLENE, EM SES
SÃO DO DIA 27 DE NOVEMBRO, COM
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

"Quero deixar consignados meus agradecimen
tos pela oportunidade de estar presidindo esta Mesa
Solene, num congresso de suma importância, que
tem discutido aqui a questão da segurança, e da in
tegração das polícias dos países que integram o
Mercosul.

Nós temos trabalhado muito na Câmara Fede
ral, no sentido de estabelecer políticas compensató
rias nessa questão. Temos, ainda, trabalhado com



Brasília, 2 de dezembro de 1997
ExmºSr.
Deputado Michel Temer
Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados
Brasília- DF

Senhor Presidente,
Tenho a grata satisfação de passar às mãos de

Vossa Excelência o Anexo Relatório do "Fórum de
Mulheres Tucanas, 11 Encontro", realizado na Câma
ra Municipal de Ribeirão Preto, SP, que abordou o
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deputados de expressão nacional e também mantido gio de trazer, até aqui, pessoas extremamente com-
contato constante com parlamentares de países que petentes para encaminhar essas discussões".
integram o Mercosul, como Chile, Paraguai, Uruguai Por fim, a Deputada propôs o prosseguimento
e Argentina. E nesta manhã, eu como uma deputada dos trabalhos realizados durante aquele congresso,
novata, que pretendo realizar um trabalho para cor- por mais seis meses, em caráter permanente, através
responder às expectativas de todos os presentes, de quatro comissões setoriais, cada qual abordando
quero, mais do que tudo, ser uma emissária deste um dos temas ali propostos, a saber: "Tráfico de Dro-
congresso na Câmara Federal. gas"; ·Comércio e Contrabando"; "Migração"; e "Segu

rança Pública e Privada". "Proponho que os eventos
devem ser realizados em locais geograficamente difu
sos, com datas previamente escolhidas e, como abor
dam assuntos afeitos aos países do Mercosul, deverá
contar com a participação de representantes deles.

É importante que o fechamento dos trabalhos
se dê na cidade de Foz do Iguaçu, ou ainda em Ciu
dad Del Est, estudadas as conveniências de local. É
de suma importância a firma de acordos de coopera
ção ultranacionais entre os países integrantes do Mer
cosul, especialmente o Paraguai e o Brasil, visando os
casos específicos do combate à exploração de mão
de--obra e da prostituição infanto-juvenil nas regiões
fronteiriças e dos jovens que se encontram presos em
cadeias paraguaias, já que são inimputáveis no Brasil
e imputáveis lá." Finalizou a Deputada, dizendo que
"ainda gostaria de pedir ao Congresso que consideras
se proposta de alteração à Constituição Federal com
vistas à implantação do Congresso Supranacional e,
também, a uma outra proposta, a da criação do Parla
mento Latino-Americano do Mercosul".

"Para encerrar, eu pediria atenção especial
para a celebração de um acordo de tratado em direi
tos humanos, com os países que integram o Merco
sul. Agradeço imensamente a oportunidade de poder
fazer parte destes trabalhos e especial mercê, por
presidir esta Mesa Solene. Mais aos senhores pales
trantes, pelo encaminhamento da temática "Migra
ção e Cidadania", e à contribuição que foi dada a
este Congresso. Muito obrigada.•

Passado em São Paulo, no período de 25 a 28
de novembro de 1997. - Deputada Dalila Figueiredo.

OF. Nº 281/97 - GAB.lCD

Ontem, nós já discutimos alterações importan
tes que devem ocorrer na Constituição, através de
emendas a serem propostas, já encaminhadas pelo
Desembargador Viana, que estão sendo considera
das por esta deputada. Quero ainda, nesta manhã,
colocar-me à disposição dos organizadores, não só
com relação aquilo que deveremos encaminhar ao
Congresso, mas mais do que tudo, rogo que a inicia
tiva não termine aqui e que ele possa se estender,
dentro de proposta que apresentarmos adiante, para
o fim de difundir este trabalho em outros países e
que possamos, através de audiências públicas e en
contros com parlamentares de países que integram
o Mercosul, discutir efetivamente as alterações ne
cessárias para o fim de ocorrer, efetivamente, um
mercado integrado e com segurança."

Discorreu a Deputada sobre o tema Direitos
Humanos, lembrando que deve ser valorizado o as
pecto humanitário no tratamento da migração e da
importância de qualquer proposta estar sempre liga
da à questão dos direitos humanos. Segundo ela,
"nós temos que pensar, em nível de Mercosul, na cria
ção de um tratado em direitos humanos. Há, inclusive,
consenso entre parlamentares dos países participan
tes, nesses sentido. É fundamental, porque verifica
mos situações extremamente preocupantes que ocor
rem em todos os seus signatários. Há, inclusive, con
senso entre parlamentares desses países da importân
cia do assunto". A Deputada destacou trecho do pro
nunciamento do Dr. Lianes Torres Oscar, em que ele
enfatiza a sua preocupação em humanizar a questão
da migração. Salientou, ainda, a necessidade de se
priorizar as garantias e os direitos individuais e, segun
do a Deputada, "acima de tudo devemos considerar
hoje a importância da busca de oportunidades de tra
balho, a busca da terra prometida e nós sentimos,
quando integramos a Comissão da prostituição infanto
juvenil, que a maioria das duas mil meninas que se en
contram na região fronteiriça entre Brasil e Paraguai
(Foz do Iguaçu-Ciudad Del Est-Salto de Guairá)
buscam aquele país como se fosse o "Eldorado".

Esta é uma das questões que devem ser trata
das com absoluta prioridade, e nós temos o privilé-



Para se alcançar a plenitude dos direitos e
para que estes se consolidem, dificuldades se fazem
presentes, que só serão vencidas quando houver
uma maior participação feminina no Congresso Na
cional, quando estará efetivamente presente nas

Relatório

Ciente. À Comissão de seguridade
Social e Família, para conhecimento.

Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi
dente.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados - Deputado Michel Temer

Deputada Dalila Figueiredo, tendo sido desig
nada por Vossa Excelência para representar esta
nobre Casa Legislativa no "Fórum de Mulheres Tu
canas, 11 Encontro", realizado na Câmara Municipal
da cidade de Ribeirão Preto, SP, no dia 25 de no
vembro do corrente ano, passa a prestar relatório
detalhado sobre o evento.

"O Fórum de Mulheres Tucanas, 11 Encontro",
que abordou o tema "A Violência Contra a Mulher",
teve como coordenadora a senhora Maria Bartira L.
Naves Silva. Estiveram presentes, dentre outras au
toridades, a senhora Delvita Pereira Alves (Vice-Pre
feita de Ribeirão Preto); a senhora Mariana Audi Ja
bali (Primeira Dama do Município de Ribeirão Preto);
os vereadores locais Silvana Rezende, Porto, Plauto
Garcia Leal e Gasparini Júnior, além de lideranças
de bairros do município.

PRONUNCIAMENTO DA DEPUTADA
DALILA FIGUEIREDO:

Lamentavelmente, a violência contra a mulher
ainda se faz presente em grande escala na nossa
sociedade, em face da própria formação da estrutura
familiar, eivada dos costumes seculares pela domi
nação do homem (oriundos da Bíblia, incrustados
em nosso arcaico Código Civil), dos quais se valem
aqueles insensatos que abusam da vantagem física
e se aproveitam, muitas vezes, da falta de informa
ção daquela a que foi destinada a guarda do lar e
dos filhos - função entendida como secundária, po
rém fundamental -, para maltratá-Ia com agressões
físicas e morais (surras, estupro, humilhação, etc.) o
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tema "A Violência Contra a Mulher", e que resultou que, em alguns casos, inclusive, conta com a
na indicação do meu nome para representar a Câ- aquiescência da própria sociedade, que se cala ante
mara dos Deputados, em missão oficial, no período as desigualdades, em face dos costumes.
de 25 de novembro de 1997. Aí, como na rua, são errados os casos de abu-

Grata pela confiança que me foi depositada, so e estupro, que apesar das sanções previstas no
rogo pelo sucesso pessoal de Vossa Excelência, ao nosso Código Penal, expõem a vítima, além do pa-
tempo em que me subscrevo na certeza de ter cum- dacimento físico, ao constrangimento moral de ter
prido com responsabilidade mais esta missão oficial que ir a uma delegacia de polícia - geralmente dirigi-
que me foi atribuída. da por homens -, relatar o fato horroroso e ainda

Atenciosamente, - Deputada Dalila Figueiredo. submeter-se aos exames de corpo de delito. Do

medo de passar pela via crueis, vem o calar, e com
ele a impunidade.

Mas, a mulher moderna não aceita mais esse
tipo de comportamento e prova disso é a formação de
grupos corno o que se reuniu nesse Encontro - com
destaque para o apoio e a participação efetiva de lide
ranças masculinas, objetivando sempre alcançar maio
res vitórias e conquistar a consolidação de sua posição
perante a sociedade. Importante é que a mulher parti
cipe mais ativamente na vida pública, pois está acostu
mada a lidar com as economias domésticas, o que a
transforma numa administradora por excelência dos
recursos que lhe vêm à mão. Recursos escassos, ad
ministra melhor que o homem.

Muitas foram as conquistas da mulher até ago
ra, para as quais damos destaque, tais como as de
legacias da mulher, os Conselhos, as casas de abri
go para a mulher que sofre violência no lar, e pode
remos dar alvíssaras à aprovação, pelo Senado, do
novo Código Civil, que seguirá para a Câmara dos
Deputados, sofrendo revisão final em futuro próximo.
O novo Código traz como novidade das mais impor
tantes, entre outraf;, a divisão de responsabilidades
na direção do lar - antes exercida pelo homem, o
"chefe da família" -, e acaba com absurdos como o
disposto na redação do art. 219, do antigo Código,
segundo o qual o homem pode pedir anulação do
casamento, se declarar que não tinha conhecimento
de que a mulher já havia sido deflorada antes. Esta
parlamentar deve ressaltar que se orgulha de, ainda
no cumprimento do mandato de Vereadora na Câ
mara Municipal de Guarulhos, haver aprovado a Lei
de nº 4.242, de 18 de março de 1993, que autoriza o
Prefeito Municipal de Guarulhos a criar o Centro de
Atendimento para Mulheres Vítimas da Violência Do
méstica.
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grandes decisões nacionais e votando projetos favo
ráveis à mulher.

A lei eleitoral nacional obriga todos os partidos
políticos a que tenham entre os seus filiados, a por
centagem de 25% de mulheres candidatas, quando
participem de pleitos em nível federal, estadual ou
municipal.

Por fim, deve-se lembrar que, quando a violência
começa a ser gerada no lar, por desajustamento de
cunho financeiro, cultural ou social, não raro tem-se a
transferência do problema para um outro tipo de vítima
que é a criança, ou o adolescente, que sofre a carga
no lar e sai em busca de amparo onde o que encontra
rá é o caminho das drogas e da prostituição.

Urge que a sociedade se mobilize, não somen
te para resolver o problema específico de um deter
minado grupo, mas para o equilíbrio de toda uma na
ção. Obrigada.

Passado na cidade de Ribeirão Preto, em 25 de
novembro de 1997. - Deputada Dalila Figueiredo.

Do Sr. Deputado Fernando Zuppo, nos se
guintes termos:

OFíCIO Nº 209/97
ExmºSr.
Deputado Michel Temer
D.D. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Brasília, 26 de novembro de 1997

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a desanexação

das PEC 440/96 e 378/96, em razão de tratarem de
assuntos diferenciados.

Atenciosamente, - Fernando Zuppo, Deputa
do Federal- PDT - SP.

"Tudo posso naquele que me fortalece"
(Fp.4:13)

Defiro. Desapense-se a PEC n2

440196 da PEC n2378/96.
Oficie-se ao Requerente.
Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi

dente.

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Gilney Viana, Coordenador
da Comissão Externa para averiguar, a aquisição
de madeireiras, serrarias e extensas porções de
terras brasileiras por grupos asiáticos, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO N22197

Excelentíssimo Senhor Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Com base no que estabelece o artigo 117, inci

so VII, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, requeiro a Vossa Excelência se digne subme
ter à consideração do Plenário a prorrogação do pra
zo, por 2 (dois) meses, com ônus, desta Comissão
Externa destinada a averiguar a aquisição de madei
reiras, serrarias e extensas porções de terras brasi
leiras por grupos asiáticos. (Externa aquisição de
terras - asiáticos).

Nestes termos,

Pede Deferimento.

Bràsília, 30 de setembro de 1997. - Deputado
Gilney Viana, Coordenador.

Defiro.
Em 15-10-97. - Michel Temer, Presi

dente.

Do Sr. Deputado José Carlos Vieira, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO N2 , DE 1997
(Do Senhor José Carlos Vieira)

Requer a audiência da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio para o
Projeto de Lei n2 1.870/96, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de emissão de
nota fiscal, separadamente, para os me
dicamentos de uso contínuo - os psico
trópicos.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. EXª., nos termos do artigo 117,

inciso VIII, do Regimento Intemo, a audiência da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio para o
Projeto de Lei nº 1.870/96, que dispõe sobre a obri
gatoriedade de emissão de nota fiscal, separada
mente, para os medicamentos de uso contínuo - os
psicotrópicos.

Justificação

O projeto de lei em referência cria, para o fabri
cante e distribuidores, a obrigatoriedade de emissão
separada de notas fiscais relativas a medicamentos
psicotrópicos. Atualmente, a lei não faz essa exigên
cia, determinando apenas que se assinale com um
asterisco o produto controlado, para que, aí sim, a
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farmácia proceda com esses produtos conforme
manda a fiscalização sanitária e da Polícia Federal.

No âmbito da indústria, deve-se ressaltar, já
existe extrema e rigorosa fiscalização através do en
vio de todas as suas compras de matérias-primas,
estoques e comercialização do produto acabando
para as secretarias de saúde dos estados, Polícia
Federal e Confen.

Em princípio é fácil se concluir que o projeto
em questão criará um custo adicional para a indús
tria, com a separação de volumes, no despacho e no
cálculo do frete, pois o transporte é cobrado por vo
lume unitário. E, certamente, este custo será repas
sado para o consumidor final, sem qualquer vanta
gem prática para o controle e fiscalização da venda
de tais produtos, pelas razões anteriormente expos
tas.

Como o mencionado projeto, conforme deter
mina o art. 24, 11 do Regimento Interno, não será
submetido ao exame do Plenário, torna-se necessá
rio o pronunciamento da Comissão de Economia, In
dústria e Comércio, diante das suas inequívocas re
percussões no custo das empresas, decisão que es
pero seja acatada pelos meus ilustres Pares.

Sala das Sessões, 21 de outubro de 1997. 
Deputado José Carlos Vieira, (PFL - SC)

Re&.!ando presentes os requisitos
constantes do art. 140 RICO, submeta-se
ao Plenário, consoante o disposto no art.
117, VIII, do Regimento Interno.

Em 15-12-97. - Michel Temer, Presi
dente.

PROJETOS

Do Sr. Deputado Nilson Gibson, nos seguin
testermos:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 166, DE 1997
(Do Sr. Nilson Gibson)

Regulamenta a Lei nSl 9.506, de 30 de outu
bro de 1997, que "extingue o Instituto de Previ
dência dos Congressistas -IPC, e dá outras pro
vidências"•

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º Compete à Mesa do Congresso Nacio-

nal:

I - exercer a competência originária dos Con
selhos Deliberativo e Consultivo do Instituto de Pre
vidência dos Congressistas - IPC;

11 - nomear e destituir, a qualquer tempo, o li
quidante do IPC;

111- decidir, por proposta do liquidante, sobre a
suspensão ou rescisão de contratos e convênios
cuja execução deva ser sobrestada ou interrompida
em definitivo, sobre a convocação de servidores ne
cessários à condução do processo de liquidação e
sobre a manutenção ou extinção das gratificações
dolPC;

IV - apreciar os relatórios de atividades e as
contas apresentados pelo liquidante;

V - declarar o encerramento do processo de li
quidação do IPC.

Parágrafo único. A competência prevista neste
artigo poderá ser delegada a membro da Mesa do
Congresso Nacional.

Art. 2º Compete ao liquidante do Instituto de
Previdência dos Congressistas - IPC praticar todos
os atos necessários à sua liquidação e, especial
mente:

I - exercer a competência originalmente atri
buída ao presidente e ao tesoureiro do Instituto;

11 - propor a manutenção ou extinção d,) gratifi
cações do IPC e a convocação de servidores neces
sários à condução do processo de liquidação;

11I - arrecadar, mediante termo próprio, os
bens, livros e documentos do IPC;

IV - representar o IPC, ativa e passivamente,
em juízo ou fora dele;

V - administrar o patrimônio do Instituto, veda
da a concessão de empréstimos;

VI - levantar os contratos e convênios firmados
pelo Instituto e propor, quando for o caso, a suspen
são, a rescisão ou o aditamentc dos mesmos;

VII - efetuar o arrolamento dos bens imóveis;

VIII - transferir à Câmara dos Deputados e ao
Senado Federal o acervo patrimonial e as informaçõ
es relativas aos direitos e às obrigações a estes sub
rogados;

IX - mensalmente, levantar o balancete patri
monial e o demonstrativo de receitas e despesas;

X - semestralmente, apresentar relatórios de
suas atividades;

XI - findo o processo de liquidação, recolher ao
Tesouro Nacional os saldos bancários subsistentes
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e submeter à Mesa do Congresso Nacional relatório
dos atos e das operações da liquidação, bem como
suas contas finais.

Parágrafo único. O liquidante, servidor efetivo
da Câmara dos Deputados, ou do Senado Federal,
perceberá remuneração equivalente à de diretor de
secretaria executiva do IPC.

Art. 3º Em todos os atos ou operações o liqui
dante deverá usar o nome do Instituto de Previdên
cia dos Congressistas seguido das palavras "em li
quidação".

Art. 4º Ficam extintos:

I - os mandatos dos membros da Administra
ção do IPC;

11 - o Fundo Assistencial e a Caixa de Pecúlio
a que se referem, respectivamente, os arts. 50 e 52
da Lei nº 7.087, de 29 de dezembro de 1982;

111 - o Fundo de Liquidez da Previdência Con
gressual a que se refere o art. 60 da Lei nº 7.087, de
29 de dezembro de 1982;

IV - o pecúlio parlamentar instituído pelo De
creto Legislativo nº 96, de 14 de novembro de
1975.

Art. 52 Aplica-se, para fins de concessão da
pensão prevista no art. 3º da Lei nº 9.506, de 30 de
outubro de 1997, o disposto nos arts. 215 a 225 da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 62 Ato da Mesa do Congresso Nacional
disporá sobre:

I - a concessão e a manutenção dos direitos
adquiridos na forma da Lei nº 9.506, de 30 de outu
bro de 1997, ou da legislação vigente à data de sua
publicação;

11 - o ressarcimento, previsto no § 5º do art. 1º
da Lei n2 9.506, de 30 de outubro de 1997, das con
tribuições recolhidas ao Instituto de Previdência dos
Congressistas;

111 - a inscrição de seus membros como segu
rados do Plano de Seguridade Social dos Congres
sistas;

IV - o recolhimento das contribuições devidas
ao Plarlo de Seguridade Social dos Congressistas ou,
em relação aos parlamentares que não se filiarem ao
mesmo, ao regime geral de previdência social a que se
refere a Lei n28.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 72 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

A Lei nº 9.506, de 30 de outubro de 1997, ex
tinguiu o Instituto de Previdência dos Congressistas
- IPC, fixando em 1º de fevereiro de 1999 a data de
sua liquidação. Previu, o citado diploma legal, sua
regulamentação por meio de resolução do Congres
so Nacional. Este o escopo da proposição que ora
submeto à apreciação dos ilustres Pares.

De acordo com nossa proposta, o processo de
liquidação do IPC, conduzido por servidor da Câma
ra dos Deputados ou do Senado Federal nomeado
pela Mesa do Congresso Nacional, será supervisio
nado pela mesma ou membro seu, para tanto desig
nado. Além de fixar competência do liquidante, de
termina-se o acréscimo da expressão "em liquida
ção· ao nome do Instituto, regra aplicável tanto a en
tidades públicas quanto a sociedades anônimas.
São extintos os mandados dos membros da adminis
tração do IPC, o pecúlio parlamentar, os Fundos de
Liquidez e Assistencial e a Caixa de Pecúlio deste
último.

Supre-se a lacuna legal relativa aos beneficiá
rios de pensão por morte, determinando-se a aplica
ção extensiva da norma que conceitua a relação de
dependência para fins de concessão da pensão pre
vista no regime jurídico único. O disciplinamento de
questões meramente operacionais é reservado o ato
da Mesa do Congresso Nacional.

Tendo em vista a conveniência de se iniciar o
quanto antes o processo de liquidação do extinto
Instituto de Previdência dos Congressistas, bem
como a aproximação do prazo legal para regulamen
tação do diploma legal cuja regulamentação propo
mos, estamos certos da adesão de Deputados e Se
nadores à causa ora abraçada.

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1997.
- Deputado Nilson Gibson.

Trata-se de projeto de resolução do
Congresso Nacional. Determino o cance
lamento da numeração e, após, a remes
sa à Mesa do Congresso Nacional. Oficie
se ao autor.

Em 15-12-97.- Michel Temer, Presi
dente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 577, DE 1997

( Da Comissio de Relações Exteriores e de Defesa Nacional )
Mensagem n! 4OlI97

Aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos Sub-Regionais,
entre os Governos da Rep11blica Argentina, da Rep11blica da
Bolívia, da Rsp11blica Fsderativa do Brasil, da Rep11blica do
Chile, da Rep11blica do Paraguai e da Rep11blica Oriental do
Uruguai, celebrado em Fortaleza, em 17 de deze&bro de 1996.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMERCIO; DE VIAÇAO E
TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

O CONGRESSO NACIONALdecrela:

Art. 1- É aprovado li texto do Acordo sobre St~rviÇOd Aércotl
Sub.RI~ionuit5. ImIre O~ Covr.rnOti du Rcpúblicu Ar~elltinJl dn Repúblit~ da BolIvia.
d. Rt:públi(~l;oc~cf'J.tivndo Bruil. da: Rt~p(lblh~do Chile. ull RI:pllblic:a tlu Pllr~ui n
dA Rcpúblil:ll Orienlal tio Urupjuui. l~c~lebrado I~m Formlcm. em 17 de Ilezembro .11'

1996. Parilgrnfu IInico. Serão MujdtOfi 1\ aprova.;;io ,lu Cl)ngr(~
Nacional cluuisqucr nhm que possam rt~Uhllr 1:10 rlwisão ao reCeridu A\:ordo. bem t:UlnO
quaiaqur.r njusltlS 1:l)mplt:l1Umtnr~ que. nul' h~rmos do art. ·t9. iru:iso lo tia ConHtiluiçiiu
Federnl. ;u:a;rrelr,rn cl1cnr~os nu eomprnmist)u5 P;f'.lVUl\U15 ao pntrimulliu nadonnl.

Art. :r Este Det:retu Legislativo entra em vigor na data dt~ lilUl

publi<JlÇl10.

Sala da Comisl5lo. em 22 de outubro de 1997.

Submate à consideraçao do Congre••o Nacional o texto do Acordo
Sobre Serviços Aéreos Sub-Regionais, entre os Governos da
Rep1lblica Argentina, da Rep1lblica da Bolívia, da Rep1lblica
Federativa do Brasil, da Rep11blica do Chile, da ReplThlica do
Paraguai e da Rep1lblica Oriental do Uruguai, celebrado em
Fortaleza, em 17 de dezsabro de 1996.

(A COMISSAO PARLAMENTAR DO MERCOSUL, PARA APRECIAÇAO PRELIMINAR
DA MATllRIA, NOS TERMOS DO PARAGRAFO lO DO ARTIGO 20, DA
RESOLUÇ10 NO 1 DE 1996, DO CONGRESSO NACIONAL E, APOS, AS
COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
ECONOMIA, INDOSTRIA E COIIllRCIO; DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE
CONSTITUIÇ10 E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional.

De conformidade com o dispomo no anigo 49, inciso I. da Coll5titu1,.:io Federal
submeto à elevada consideração de Vo.... Excelências. DCOmpanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Minimo de Estado das Re!aJ;ões Exterieres, o lOXlO do Acordo Sobre Serviços Aéreos Sub
RegiolIIis. 0IItte os Governos <la República ArJlemina, da RepúbIica da Bolívia, da República
Foderativa do Brasil, da República do Cbile, da República do Poraguai e da República OrientaI do
Uruguai. celebrado em Fortaleza, em 17 de d=bro de 1996.

TITULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:"
I - rcsolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos in

tcrnacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional;

11 - autorizar o Presidente da ,República a declarar guerra, a ce
lebrar a paz. a pennitir que forças estrangeiras .

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS NO 1231DTCS-MRE - ETRA, DE 03 DE ABRIL 19~7,
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIORES

ExcBlentisb...mo Senhor Presidente da Rep1iblica,

Os Governos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,

Paraguai e Uruguai c:lncluir2lm em Fortaleza, em 17 d. dezembro
d. 1996, o Acordo Sobre Serviços Aéreos Sub-Regionais.

2. O tratado permitirá a extensão dos serviços aéreos

internacionais li. cidades de Menor porte, com o estabalecimento

de um conjunto de rotas mais flAxivel na sub-regiio. Trata-se
de 'um novo mercado de transporte aéreo, que poderá constituir

se em valioso instrumento para a consecução do obje .. ivo de

maior integraçã.o dos países sul-americanos.

3. Nessas condições, elevo à consideraçã.o da Voa.a
EXcelência o anexo proj eto de Mensagem que encaminha o Acordo
sobre Serviços Aéreos Sub-Regionais ao congresso Nacional, para

a necessária aprovação lagislativa, prévia à ratiticaçio.

R••peitosamente,

BruiIia. 8 de abriI de 1997.
~

Ministro de Estado das Relações Exteriores

...<:GISLAçÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO DA REpúBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

1988

MXlRDO SOBRE SERVlCOS AÉREos SUB-REGIONAIS ENTRE OS ººYEllliQS
~A iiEPiiüêA ARGENTINA DA REPúBUCA DA BOÚYIA, DA !ffiPUBUCA
FEQERATIYA DO BRASa. DA REPÚBUCA DO CHllJi DA REPUBUCA DO

PARAGUAI E DA REPúBUCA ORJENTAL DO URUGUAI

Os Governos da República Argenlina, da República da Bolivia, da
República Fedemtiva do Brasil, da República do Chile, da República do Paraguai
e da República Oriental do Uruguai, doravante denominados Estados Parles,
sendo signatários da Convenção sobre Aviação Civil Inlernacional, aberta à
assinatura em Chicago em 7 de dezembro de 1944;

Congregando 11m grnpo de países llfe vem desenvolvendo nm novo
processo de integração econômica;

A~pirando conlribnir para o desenvolvimento do transporle aéreo na
Sub-região compreendida pelos territórios dos Estados Parles;
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Com o objelivo de concluir um Acordo Ilue permila a reali7.llção de
novos serviços aéreos na Sub-região. assim contribuindo para relorçar e ladlitar a
integração entre os povos dás Estados Partes, para concreti7.ar cslcs objctivos e
examinar aqueles nüo contemplados que oportunamente se considerem como
instnnnenlos idôneos do desenvolvimenlo acrocomereial:

Cunvencionam o seguinte:

ARTIGO I·
Objetivo do Acordo

O presente Acordo tem por objetivo permitir a realização' de novos
serviços aéreos sub-regionais regulares, em rolas diferentes das rolas regionais
eletivamente operadas nos tennos dos Acordos Bilaterais. a lim de promover e
desenvolver novos mercados e atender devidamente à deIT.3nda dos usuários.

ARTIGO 2"
IMiniçõcs

l'om os lins do prescnte Acordo:

ESlabelecem-se as seguintes definições:

a) "Estado Parte" significa cada um dos países signatários do presente
Acordo e aqueles que a ele aderirem posteriormente.

b) "Autoridades Aeronáuticas" significa as Autoridades da
Aeronáutica Civil dos Estados Partes.

c) "Serviços Sub-regionais" significa os serviços aéreos regulares de
passageiros, carga e mala postal, separadamente ou em
combinação, realizados dentro da Sub-região que compreende os
territórios dos Estados Partes, de conlbrmidade com os critérios
estabelecidos especilicamente para tanto, em rotas dilerentes das
regionais eletivamente operadas no quadro dos Acordos Bilaterais.

d) "Consclho" signilica o Conselho de Autoridades Aeronánlicas do
Sistema Sub-regional de Transporte Aéreo.

e) "Empresa designada" signilica qnalqúer empresa aérea que tenha
sido designada e autori7.ada de conlbrmidade com o artigo 5" deste
Acordo.

I) "País de Origem" signiliea o terril<írio do Estado IJllde se inicia li

transpllrte.

g) "Acordos Bilaterais" signilica todos os Acordos assinados entre
Governos ou entre Antoridades Aeronáuticas que estabeleçam
direitos relalivos ao trálego aerocomereial.

ARTIGO 3"
Anexos

Os Anexos inlegram o presenle Acordo. entendendo-se que 'Iualquer
relerência a este deve incluir os Anexos. excelo onde seja especilicado de outra
lomm. Qnalquer modilicação dos mesmos será sempre resolvida por acordo
unânime das Autoridodes Aeronáuticas dos Estados Partes quaudo o considerem
necessário ..P!ua o melhor desenvolvimenlo.do Sistel!18 ~e Transporte Aéreo Sub
regionnl. As moditicações enlrarão em vigor I~rovlsoname?~e desde a data de
assinatnra da Ala correspondente e passarão a vIgorar. delimtlvamenle. para cada
Estado Porte. a partir do data de sua continnação ao País Depositário mediante
comnnicação por Nota Diplomálica.

ARTIGO 4°
Concessão de Direitos

I. Os Estados Partes concedem-se os direilos. especificados . neste
Acordo, com a finalidade de operar Serviços Sub-regiol1llls. Para a reahzaçlo
destes servíÇOll, as Empresas designadas gozaria:

a) do direito de sobrevoar os territórios dos Estados Partes;

b) do direito de aterrissar nos referidos territórios, para lins não
comerciais;

c) do direito de embarcar e desembarcar, nos territórios dos ESlados
Partes, passageiros, carga e mala poslal, separadamente ou em
combinação, em vôos regulares que se realizem exclusivamente
dentro da Sub-região.

2. O direito de embarcar e desembarcur passageiros. curgu e mula postal
deslinados a ou provenientes de territ6rios de terceiros Estados Partes dependerá
de autorização dos Estados Partes envolvidos. sejam esses tr.ilegos de quinta ou de
sexta liberdades.

3. As empresas designados poderão periuilir a seus pussageiros a
interrupção da \·iagem. com direito a posterior rcemburque, em cscalas
intermediárias de uma mesma rota sub-rcgional. nus condições estabelecidas no
Anexo I ao presenle Acordo.

ARTIGOS"
Designação e Autorização

I. Cada Estado Parle terá o direito de designar uma ou mais empresas
para operar os Serviços Sub-regionais. A referida designaç~o será comunicada
através de Nota Diplomática aos demais Estados Partes envolVIdos.

2. Ao receber a comunicação da designação, as Autoridades
Aeronáuticas de euda Estado Parte, em conlanuidade com snas leis e
regulameulos. outorgarão :\ empres.~ ou às empresas desiguadas pelos oulros
Estados Partes as autorizações necessárias para a exploração dos. serviços
conveucionados.

3. Uma empresa aérea qne haja sido designada e autorizada poderá
iniciar e manter n operação dos Serviços Sub-regionais desde que cumpra com os
requisitos legais e regnlamcnturcs do outro Estudo Parte e com as disposições
uplicáveis deste Acordo.

4. Cada um dos Estados Partes tem o direito de retirar a designação de
uma empresa ou empresas e designar outra ou outras, comunicando-o através de
Nota Diplomática dirigida aos denws Estados Partes envolvidos.

ARTIGO 6°
Condições de Operação

Os critérios operacionais aplicáveis aos Serviços Sub-regíonais
constituem o Anexo I ao presente Acordo.

ARTIGO 7"
Aplicação de Disposições llilalerais e Mullilaterais

I. Aplicar-se-iio subsidiariameute a esle Acordo todas as disposições
dils Acordos de Serviços Aéreos assinados entre os E!tados Partes envolvidos. que
sejam compatíveis com o presente Acordo.

2. As disposições deste Acordo não deverão constituir, sob qualquer
circunstância, reslrições ao estabelecidouos ttcordos sobre Serviços Aéreos que os
Estados Partes hajam coucluido eutre sL

3. Na aplicação das dislKlsições do Ilresehle Acordo, uenhum Estudo
Parte concederlÍ tratamento mais lavorável às suos empresas do que lis dos demais
ESlados Partes.

4. Caso uma Convenção Mnltilateral inclua em suus dislXlllições o
tratamento do Transporte Aéreo na Sub-regiilo. as Autqridades Aeronóuticas dos
Estados Partes reali7.arão consulta. com.o objelivo de detehninar o grau em que
este Acordo poderá ser aietado pelas disposições da Convençilo e decidir sóbre a.,
modilicações que se façam uecessárias neste Acordo.

ARTIGOSo
Intercâmbio de Disposições Naciouais

I. Cada ESlado Parte, por meio de suas Autoridades Aeronáuticas,
comunicará oportunomenle às Autoridades Aeronáuticas dos outros Estados
Partes as disposições vigentes em sellS respeclivos países para a concessiIo de
aUlorizações a empresas aéreas para o exercício de atividades comerciais e
operacionais, além das nomlas para a autorização de rotas, freqüências e horários
para os vôos regulares.

2. .Os Estados Partes se eslorçarão para compatibilizar as disposições e
llmmos relcridas no ·parágralh I° deste artigo, a partir da vigência do presente
Acordo,
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ARTIGO 9°
Tarifas

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

ARTIGO 16
1Jenúncia

Dezembro de 1997

1. A1J tarifas a serem aplicadas para o transporte nos Serviços Sub-
regionais ficario submetidas às normas do Pals de Origem.

2. A1J tarifas aplicadas poderio, por soIicitaçlo de uma da Partes
interessadas, ser objeto de exame pelo Conselho de Autoridades Aeronáuticas.

ARTIGO 10
Facilitação e Segurança

Cada Estado Parte empregará todos os esforços com vistas à máxima
simplilicação e compatibilização de suas normas e procedimentos relativos à
facilitação do Transporte Aéreo Internacional (Imigratórios, Aduaneiros e de
Vigilância Sanitária e Fitossauilária) nas opemções sub-regionais, sem prejuizo do
cumprimento das Normas de Segurança da Aviaçio Civil, em harmonia com os
Anexos 9 e 17 da Couvenção de Aviaçio Civil Intemacional.

ARTIGO 11'
Aeronavegabilidade, Opemções e Licelíças do Pessoal

Cada Estado Parte deverá compatibilizar com os dcmais membros
suas normas e procedimentos relativos a Aeronnvcgabilidade. Operaçõcs e
Liceuças do Pessoal, coularme as nonllas e recomendaçflCs da Orgnni7.ação de
Aviação Civil Internacional.

ARTIGO 12
Conselho de Autoridades Aeronáuticas

1. Fica criado o Couselho de Antoridades Aerouáuticas, com o objetivo
de zelar pelo cumprimento e aplicação deste Acordo.

2. As aormas que regularão a composição, as atribuições e demais
pormenores de fuuciouamento do Conselho constituem o Anexo II ao presente
Acordo.

ARTIGO 13
Oportunidades Comerciais

I. Cada Estado Parle adotará as medidas apropriadas deutro de sua
jurisdição para climinar lodas as formas de discriminação e prálicas de competição
deslcalno cxerclcio das oportuuidadcs comerciais.

2. Caso as regulamentações locais o permitam, os Estados Partes
adotarIo as lIIIldidas apropriadas para que as linhas aéreas JlC?8S8II1 adquirir
combustlvel no território do Estado Parte em moeda local ou em moeda livremente
converslvel; converter e remeter a seu pai. de origem os elWCdentes sobre suas
vendas, com presteza e lIllIIl restriçlles ou gravames fiscais, à taxa de cAmbio
vigente; e realizar lIClU' próprios serviços em terra, ou selecionar entre agentes
competentes de tsi. lIClrVÍços, ou, no caso de usar o. únicos lIClrVÍço. eKÍstentes,
estes deverlo _ prestados em uma base de igualdade e com preços bucados nos
eusto••

ARJlGOI4
Estatlsticas

I. As empresas aéreas que operem rotas sub-regionais lamecerão às
Autoridades Aeronáulicas dos paises onde operem informações eslatlslicas sobre o

tráfego transportado, nas ~olas que operem, com determinação de origem e
destino.

2. As Autoridades Aeronáuticas dos Estados Partes intercambiario
semestralmente as informações estatisticas de interesse comum.

1. O ESlado Partc que desejar desvincular-se do presente Acordo deverá
comunicar essa intenção aos demais Estados Partes de modo expresso e formal,
cfetuando no prllZO de sesseuta dias a eutrega do documento de denúncia ao
Ministério das Relações Exteriores do Pais 1Jeposilário, que o distribuirá aos
dentais Estados Partes.

2. Formalizada a denúncia, o Acordo deixará de viger para o pais
denunciante um ano depois da data de recebimento da notificaçio pelo Pais
Depositário, lICl nio se convencionar, pela unanimidade dos membros restsntes, um
\DZO inferior ou se a denúncia nio for retirada ante. de expirar aquele perlodo.

ARTIGO 17
Solução de Controvérsias

Para solução das controvérsias que suljam entre os Estados Partes
_roa da interprelaçio elou execução das disposições do presente Acordo, seria
obeervados os procodimentos previstos no Auexo ll1 ao presente Acordo.

ARTIGO Ig
Revisão

O presente Acordo será objeto de revisão periódica. pelo menos a
cada três anos. Nestas revisões os Estados Partes procurarüo eliminar
gradualmente as restrições existentes nesle Acordo.

ARTIGO i9
Rcgislro

Este Acordo será registrado, pelo País 1Jepositário na Organi7A1ção de
Aviação Civil Intemacional. . '

ARTIGO 20
Entrada em vigor

I. •. O pr~seu.le Acordo enlrará em vigor trinta dias depois da dala do
depllslto do. lercelro mstrumento de rntilicação. Os instrumentos de ratilicação
serão ~e~sltados peranl~ .0 Governo da República Federativa do Brasil, que
comumcara a data do depoSIto aos Govcmos dos demais Estados Partes.

2. O Governo da Rcptiblicn Federaliva do Brasil notificará ao Governo
de cnda um dos dcmais Estados Partes a data de entrada em vigor do presenle
Acordo.

Em testemunho do que os abaixo assinados. devidamente autorizados
por seus respectivos Governos, assinam o presente Acordo Mullilateml.

Feito em Fortaleza, em j ::j de dezembro de 1996, em um
original nos idioma portuguSs e espanho~ sendo ambos os textos igualmente

autenticos. O Governo da República Federativa do Brasil lIClrá o Depositário do
pMllCnte Acordo e enviará cópia devidamente autenticada do mesmo aos Governos
dos demais Estados Partes.

ARTIGO 15
Adesüo

1. Este Acordo estará aberto à adesão de outros Estados da América do
Su~ cujas solicitações serão examinadas pelos Estados Partes.

2. A aprovação das solicitaçõcs será objeto de decisão unânime dos
Estados Partes.
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As empresas proporão livremente equipãmentos e freqüências. o que
será considerado pelas Autoridades Aeronáuticas dos Estados Partes envolvidos
para evitar qualquer excesso dc capacidade que não esteja de conlonnidade com o
potencial de tráfego e que caracterize uma prática nnti-comercial, levnndo ainda
em consideração as limitações técnicas aeroportuárias.

À talta de acordo. a controvérsia poderá ser levada ao Conselho de
Autoridades Aeronáuticas. confonne o número 2 do Anexo 11 ao Acordo.

8. PARADA ESTÂNCIA eSTaI' OVER)

ANEXO I

CRITÉRIOS OPERACiONAIS

1. ÁREA GEOGRÁFICA

Considera-"" todo o território dos Estados Partes como disponlvel
para operações aéreas sub-rcgionais, sob o principio do nlo desvio do tráfego para
pontos além da Sub-regilo.

A interrupção da viagem com direito a posterior reembarque, prevista
no parágrafo 3° do Artigo 4° do Acordo. deverá efetuar-se na mesma empresa e na
mesma rota. Tal interrupção não poderá exceder o prazo que a autoridade
pertinente de cada EslJldo Parte dctermine para seu território.

9. VÓOS EXPLORATÓRIOS

Cum vistas n fomentar a implantação e o desenvolvimento do Sistema
Sub-regiunal e a implementaçãu de novos serviços regulares definitivos. os
Estados Partes se comprometem a autorizar. por um detemlinado período, as
solicitaçõcs de vôus exploratórius em rolas nfiu operadas nessa data.

2. ROTAS SUB·REGIONAIS ANEXO 11

Silo aquelas que se estendem desde o último aeroporto 110 território de
um Estado Parte até pontos nos territórios dos oulros Estados Partes. As rotas
sub-regionais somente podem ser operadas com vôos originados no território do
pais da empresa.

1.

CONSELHO DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS

COMPOSICÃO

3. SUPERPOSICÃO DE ROTAS

As rolas snb-regionais poderão conter segmentos que nnam dois
aeroportos não vinculados por serviços eletivamenle operados lias quadros dos
Acordos Bilaterais.

Nelll\Um segmento de uma reta sub-regiollnl poderá sobrepor-se a
segmentos efetivamente operados segundo as disposições dos referidos Acordos.

Desta maneira, poderão estabelecer-se ligações desde ou para um
pollto estabelecido nos Acordos Bilaterais, para ou desde outros polltos da Sub
região lIão incluldos nos releridos Acordos.

4. AEROPORTOS SUIl-REGlONAlS

São todos aqueles que sejam desigllados para operar com vôos
internaciollais.

Os Estados Partes envolvidos na operação de Serviços Sub-regionai~

compromctem-sc u habilitar pura nso intcmacional UtIUeles aeroportos ou
aeródromos situados em scu território que sejam aptos para o cumprimento dos
objctivos do prescnte Acordo.

O Conselho será integrado por um Representante Titular e um
Suplente da Autoridade Aeronáutica de cada Estado Parte, os quais estarão
autorizados a adotar posições em nome de sua representada.

2. ATRlBUICÕES

Além do estabelecido no Artigo 12 do Acordo, o Conselho tem as
seguintes atribuições:

a) pronunciar-se sobre as controvérsias resultantes da aplicação elou
interpretação das cláusulas do Acordo, de seus Anexos e do
Regulamento;

b) fonnular normas complementares para o funcionamento
harmonioso do Sistema de Transporte Aéreo Sub-regional, sempre
que seja necessário;

c} pronunciar-se sobre as denúncias de práticas predatórias ou de
competição desleal;

d} recomendar soluções para as controvérsias relativas ao Transporte
Aéreo Sub-regiunal;

5. AEROPORTOS COMPARTILHADOS e) avaliar a aplicação de suas Resoluções nos Estados Partes;

Para os efeitos da definição de rotas sub-regionais, o' aeroportos
compartilhados serlo considerados como situados no território da empresa
operadora, so ""U Estado compartilha tal aeroporto e "" cada Estado concede os
procedimentos de facilitaçlo quo pennitam às empresas do cada um deles a
entrada ou salda, para ou deade o outro Estado.

6. ,ÁREA TERMINAL - TMA .

Para os efeitos das rotas sub-rcgionais, considerar-so-Io como um
único os aeroportos de um mesmo Estado situados dentro do limite de uma !MA.
ficando qualquer exceçilo sujeita à prévia considcraçilo das Autondades
Aeronáuticas dos Estados Partes envolvidos.

7. CAPACIDADE

O número de freq~encins e o equipamento a ser utilizado por uma
empresa em cada rota sub-regi, lal devem ser adequados ao respectivo potencial

de trálego.

I) procurar. através de cada Representante, junto às Autoridades
competentes de seus respectivos palses, a coordenação das ações
fendentes à simplilicação e compatibilização em matérias relativas
a facilitação. segurança, acronavegabilidade, operações e licenças
do pessoal;

g} analisar e projetar'lllodificações para as revisões periódicas do
Aconlo;

h} conceder, por solicitação das empresas envolvidas, audiência para
conhecer seus pleitos, em conlbnllidade com o ilisposto no
Rcgulan'cllto;

i} procurar, através de cada Estado Parte, um tratamento simétrico e
convenientemente econômico nos nlveis tarifãriós para os serviços
aeroportuários de tráfego aéteo., alfllndega, imigração e saúdo, entre
outros; a fim de fomentar o desenvolvimento do Transporte Aéreo
Sub-regional.
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3.
envolvidas para atuar como Presidente da Comisslio e que terá, em caso de
empate, duplo voto.

AI!. ses!li'les do Conselho seria conVOClldas e se desenvolverlo
conforme os critérios estabelecidos em seu Regulamento.

4. PRESID~NCIA

A Presidência do Conselho será exeteida pelos Representantes dos
Estados :artes, em caráter rotativo, por um ano, seguindo-se a ordem alfabética
dos refendos Estados, podendo, por acordo unânime dos membros do Conselho
ser prorroga.do o mandato do Presidente por mais um ano. Para o primein:
mandato sera buscado o consenso dos Estados Partes.

5. SEDE DO CONSELHO

A sede do Conselho será localizada no Estado Parte que exerça a
Presidência, cabendo a esse Estado prover as instalações e recursos materiais e de
pessoal necessários às SUas atividades.

6. RESOLUÇÕES

As resoluções do Conselho seria adotadas por maioria simples de
seus membros e lerão caráter de Recomendações para os EstadOll, os quais
adotarão uma atitude de cooPeração em relaçilo às mesmas, colaborando deste
modo para que sejam estabelecidas as regras e solucionadas as COIItrovérsias.

7. SECRETARIA

o Conselho disporá de nma Secreluria cujas atividades seria
exercidas por um funcionário ou um substituto designados pelo Governo do
Estado Parte sede do Conselho. Suas funções serão, entre outras, as seguintes:

a) a preparação e divulgação das Ordens do Dia, das Atas das
reuniões do Conselho e das soluções de controvérsias alcançadas
cm conlormidade com o Artigo 17 deste Acordo;

b) o tratamento da informaçlio e da documentaçJo que o Consolho
requeira;

o) a prcperas:1o da conespoll~nciaoficial do Presidente do CoIlselbo;

d) a execuçlo da transiçllo da Secretaria de um para outro Estado
Parte, ao suceder-lhe um novo Secretário.

8. AlM

AI!. matérias tratadas pelo Conselho seria consignadas em Atas, com
o objetivo de registrar as Resoluções aprovadas. O conjunlo das Atas e Resoluções
aprovadas pelos Estados Partes será compilado com a norma correspondente, para
o funcionamento harmonioso do Sistema Sub-regional de Transporte Aéreo.

ANExom

SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

1. AI!. ccntrovérsias que ocorrerem entre os Estados Partes relativas às
matéria do Sistema de Transporte Aéreo Sub-regional seda submetidas, em
primeira instAnciá, à deIíberaçlo do Conselho.
2. Caso nllo seja posslver alcançar uma soluçllo no imbito do Conselho,
os Estados Partes envolvidos estabeleceria negociações diretas entre si, ainda que
as controvérsias envolvam interesses diretos de suas empresas. Os resultados
alcançados nessas negociações seria informados, pelos Estados partes, ao
Conselho, atmvés de sua Secretaria.

3. Se, mediante negociações diretas, não se alcançar um acordo, os
Estados Partes envolvidos adotaria os procedimentos arbitrais previstos no
parágrafo 4° deste Ane'KJ).

4. Em caso de controvérsias será conatitulda uma Comisslo Arbitral
integmda por um árbitro de caCa Estado Parte envolvido, devendo esses árbitros
designarem um último árbitro que nllo seja nacional de nenhuma das partes

5. Pam facilitar a mais rápida designaçllo do Presidente de uma
Comissão Arbitml, cada Estado Parte comunicará imediatamente aos demais
Estados Partes envolvidos o nome de seu respectivo árbitro. Uma vez constitulda a
Comissão, o processo arbitral deverá estar concluldo em sessenta dias.

6. AI!. decisões da Comisslio Arbitral serão inapeláveis e deverio _
cumpridas no prazo que nelas se estabeleça. Se um Estado Parte não as cumprir,
os demais Estados Partes poderão adotar medidas restritivas à operaçlO das
empresas do t"'ferido Estado, ou outras destinadas a obter o seu cumprimento.

AviJo n' "65 • SUPARlC. Civil.

Bruilia. 8 de abril de 1997.

Senhor Primeiro Secretário.

Ellcaminho a ..... Secretario. MellAl!em do E""eletttiJsimo Senhar Presidente da
República relativa ao texto do Acordo Sobre Serviços Aéreos Sub-Reaionais. cele1ndo enae os

Governos da República Argentina. da República da Bolívia. da República Federativa do Brasil, da
República do Chile. da República do Paraguai e da República Orienral do Uruguai

SV1S~~AAV~
MiIlimo de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

ASua E""eJencia o Senhor
Oqlutado UBIRATAN AGUIAR
PriiIIeiJ:o SecreWio da Cãm&ra dos Deputados
DRASlLIA·DF.

COMISSÃO J)§ RELACÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

1- RELATÓRIO

. Nos termos do artigo 49. inciso I, da ConstilUiçfo Feder.ll, o PocIcr
Executivo submete ao Con~csso Nacional. pII'I. • necessâria aprovaçio legislativa. o
texto d~ Acordo sobre ServiçoS Aénlos Sub-Regionais, entre os Governos da República
~ntlDa, da ~epública da BoUvia, da República Federativa do Brasil, da República do
Chile. da Republlca do Paraguai e da República Oriental do Uruguai. celebrado em
Fortaleza, em 17 de dezembro de 1996.

. '. Esse Acordo objetiva permitir a extensão dos serviços aéreos
l~teml~lonals. entre os países ora signatários. a cidades nio previstas nos acordos
bIlateral,s celebrados.. anteríonnente. entre esses mesmos paises. com o estabelecimento de
um conjunto de rolU l1exlveis, na sub-regiio por eles fonnada, de modo a ampliar o
processo de mlegraç10 econômica em curso.

Os direitos que os signatãrios se concedem rcfercm-sc aos que

suu empresas aétel\S designadas gozariO: direito de llObrevoar os territórios das Partes:
aterrissar nos 'referidos territórios, para fins nIo comerciais, e de embarcar e desemborcar
pusageiros, carga e mala postal, em vôos regulares, exclusivamente dentro da sub-regiio.

Para embarque e desembarque de paMageiros. carga e mala ""stal, provenientes O\l

destinados a terceiros paises, o direito dependerá de autorizaçio da Parte envolvida.

Cada Parte terá direito de designar, sempre ""r meio de Nota
Diplomática, uma ou mais empresas para operar os serviços sub-regionais.

O presente Acordo prevê. ainda, que as Partes envidario todos os
esforços para a simplificação e a compotibilizaçfo das suas nonnas e procedimentos.
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relativos á facilitação do tmnsporte aéreo, referentes a: imigração, alfilndega e vigilância
sanitária c fitossanitári~ além das nonnas técnicas específicas da aeronavegação.

A adesão ao presente Acordo está ·aberta a outros Estados
sul~.mericanos. cuja aprovação deverá ser unânime pelos Estados Partes. A entrada em
vigor do Acordo ocorrerá trinta dias após a data do terceiro instrumento de ratificação.
Esses documentos serão depositados junto ao Governo brasileiro. A denúncia à
participação no Acordo devçr.á ser comunicada fonnalmente e entrará em vigor um ano
após a data da notificação. ,'.

Do Acordo fazem parte, ain~ três Anexos, vernando,

reope<:tivamente, sobre: I - Critérios Operacionais, tratando de aspectos técnicos próprios
da aviação, geográficos e da capacidade prevista pam as rotas; II - Conselho de

Autoridades Aeronáuticas, com atribuições de condução do Acordo; e III - Solução de
Controvérsias. que porventura venham surgir no desenvolvimento do Acordo.

É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

Com a intensificação dos contatos comerciais advindos da
formação do Mercosul, vem crescendo a demanda pela agilidade de comunicações entre

os territórios dos pai~ Membros do bloco· econômico, inclusive os poíses associados
como a Botivia e o Chile. Empresários, pesquisadores, agentes do poder público, turistas,
trabalhadores compõem um vasto grupo social ligado ao processo de integração que

dinamiza e, ao mesmo tempo, congestiona a comunicação entre as diversas regiões do
Cone Sul.

A iniciativa diplomática que ora nos cabe examinar vem criar
alternativas ao deslocamento de pessoas e mercadorias entre o Brasil e seus parceiros
regionais: Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolivia e Chile. Com a integração das regiões

interioranas à nova dinâmica. comercial gerada pelo Mercosul, deixa de ser razoável
manter ligações aéreas regulares somente entre capitais e grandes aeroportos.

Os acordos bilaterais sobre Aviação Civil de que o Brasil participa
no 1mbito internacional, em geral, estabelecem somente poucos aeroportos de entrada e
de saída do País. Nonnalmente são designados apenas aqueles ditos internacionais, de
maior densidade_de tráfego, e que se situam nas principais cidades brasileiras. Com isso,
se. por um lado há estrangulamento das comunicações aéreas. por outro, toma
simplificados e ágeis os serviços de facilitação, ou seja, os controles de entrada e de saida

podem ser condensados em poucos pontos.

No presente caso, em que se pretende peonitir uma sensivel
ampliação da quantidade de localidades possíveis de entrada e saída no território nacional,
certamente as autoridades que exercem esses controles temo que empregar muita
criatividade na sua futura execução, de modo a manter um razoável nível de segurança

contra atividades delituosas. Caso contrário, possivelmente, diversas atividades criminosas
tenderia a se ampliar, monnente aquelas ligadas ao contrabando. Também as atividades
ligadas ao narcotráfico poderio crescer em vista. das facilidades que essas novas rotas
oferecerão, pois, doravante, nem todos os narcotraficantes terio necessidade de possuirem
seus próprios aviões.

Seguramente, o Brasil será o país que devera enfrentar os maiores

desafios nessa área, devido asua extensão territorial e à possibilidade de que seu território
venha a SClVlr de escala para os diversos vôos entre as demais Partes signatárias do
Acordo.

O Mercosul, contudo, é uma grata realidade. Os paises integrantes

C!lio firmemente imbuídos da sua implementação e a tendancia de ampliação das

atividades comerciais dentro desse sistema é induvidosa. O fluxo de pessoas ligadas a

CS5IS atividades fonnaís será aprofundado e. com o estabelecimento das Il:Ovas rotas aéreas
previstas neste Acordo, serão criadas alternativas importantes para essa movimentação,

Desse modo. consideramos o presente Acordo sumamente importante para a integraçlb
dos palses da sub-região compreendida pelo Mercosul.

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do texto do
Acordo sobre Serviços Aéreos Sub-Regionais, entre os Governos da República Argentina,

da República da Bollvia, da República Federativa do Brasil. da República do Chile, da

República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, celebrado em FortalClJl, em

17 de dezembro de 1996, nos teonos do projeto de decreto legislativo que apresentamos

em anexo.

Sala da Comislio, em 22 de outubro de 1997

A ./JtÜ1 ;:1~ L
~ád';-MàREIRA FRANCO

Relator

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1997

(MENSAGEM N' 401, DE 1997)

Aprova o texto do Acordo sobre Serviços
Aéreos Sub-Regionais. entre os Governos da
República Argentina, da República da Bollvia, da
R~blica Federativa do B....i1, da Repóblica do
Chile, da República do Paraguai e da República
Oriental do Uruguai, celebrado em FortalClJl, em
J7 de dezembro de 1996.

O Congresso Nacional decreta:

Art I' É aprovado o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos
lub-Regionais, entre os Governos da República Argentina, da República da Bollvia, da

tepública Fedemtiva do Brnsil, da Repúblic. do Chile, da República do Paraguai e da

República Oriental do Uruguai, celebrado em FortalClJl, em 17 de dezembro de 1996.

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos tennos do artigo 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos brravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2'. Este decreto legislativo entra em vib'Or na data de sua

poblicaçio.

Sala da Comissio. em 22 de outubro de 1997

A...I)ua. ~'
Dt!\íuiáiloMOREIRA FRANCO

Relator

([[.PARECER DA COMISSÃO

A Comi!lSÜO tlt: RduçÜI~ Exteriore::l I' de DcrClit, ~nciunal. CIO

rcuuiüCl llrdinúriu rcali1.llda hoje. upinou. I'da llprovl1t~io dll McnMgcm n- 401/97, do
I)OOI:r EXCl:Uli"n. nns h~rmns cln Prujelu (fI: OI!t:rc~l() l.cgisll1ti\11 1111l~ ~lflrl'l'ml111. ucatl1l1lln ti

pllrr.c~l·r cfu rdator. J)l~pulnclo Murrim l"rnncn.

Esth'l'rum (Iresenh~ UM SCl1lum~ Dcplllmlu~: Bl~nitn Gnnu,
·PrCl'iidmlh:. Wt~rnt:r Watu.ll~rC!r. Mário Cavnllnui. jUlIl'~ Thomaz Nllnci . \·it:I}oPr('~'iidcntt!s.

Aldir Cabral•.\raccly de PauL&. Cirl;' Nogueira..\belnrdo Lupioll. Luciano PizzaUo.
CUaudiu Cajadu. De Vduco. José Lourr.nço. Pat~ de Andrade. Ruhson Tumn. E:dison
Andrino. Moreira Frnnco. :'leuto de Cunlo. Elia8 Murad. FrnnclI ,",onlam. Pimenlel
Gomes. Ronnlda SuntoM. Zulnit': c'nbrn. Hnrnldo Lima. H~liu Bicuell1. Joana O'Arc. Paulo
Del~o. Renan Kurlz. Sér@;ioCarneiro. Adylson Motta. .\ICC!lle Almeida. lC)rmn Frr.jot.
JOAb Rt~lCndc. Salulir.1 C.urvlllho C! gtevnlda Graslli dc MCI1l'2e!.

Saiu c..Iu Cumiaqaln. t~m:!2 de ntullbro de 191)7.

D~L~
Presidente

EXPOSiÇÃO DO DEPUTADO ELIAS MURAD

o Acordo om em apreciação por esta COI1IissAo, cujo
objetivo é pennitir um acesso mais flexivel às cidades não servidas por rotas
intemaciooais de aviação civil, é reconhecidamente um insttumento de
simplificação dos contatos, dentro do campo dos interesses fonnais, entre os
países que compõem o Mercosul.
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Receamos, contudo, que será, também, uma facilidade a
mais para o desenvolvimento, na região, de atividades ligadas ao comércio
ilegal, diga-se contrabando, e ao tráfico de narcóticos. Isso poderá advir caso
nllo se apliquem, com a profundidade necessária, as nonnas nacionais de
controle, já previstas, em cada novo ponto a ser aberto para facilitar as ações
do Acordo.

No Anexo I, constante do Acordo, no item 4, que trata
dos Aeroportos Sub-Regionais, está previsto que os "Estados Partes
envolvidos comprometem-se a babilitar para uso internacional aqueles
aeroportos ou aeródromos situados em seu território que sejam aptos para o
cumprimento dos objetivos do presente Acordo". Assim, acreditamos que para
esses aeroportos sub-regionais serão tomadas todas as medidas de segurança
pré-estabelecidas para os atuais aeroportos de categoria internacional e
que prevêem controles aduaneiros bastante restritivos ás atividades ilegais.

Conquanto o próprio Acordo, em seu Artigo 10, preveja
que "cada Parte empregará todos seus esforços para a máxima simplificação e
compatibilização de suas normas e procedimentos imigratórios, aduaneiros e
de vigilância sanitária", quer-nos parecer que se ~=teia prevendo, também,
estabelecer a aplicação das normas e dos controles restritivos adequados.

Desse modo, no resguardo do interesse da segurança
aeroportuária de entrada e saída do Pais, quanto ás atividades criminosas
citadas, votamos pela aprovaçio do presente Acordo, fruto da Mensagem n°

401, de 1997, porém fazendo a restrição de que, embora simplificando as
ações de controle aeroportuário, mantenha-se o necessário nivel de segurança
em todos os aeroportos nacionais designados, de forma a desencorajar
possiveis contraventores.

Sala da Comissão, em 22 de outubro de 1'J97

/
/

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 584, DE 1997

( Do Sr. Rossetto e Milton Mendes)

Susta a aplicação da Ordem de Serviço nQ 581, de 1997, do
Diretor do Seguro Social do Instituto Nacional do Seguro Social.

(AS COmSSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. Fica sustada, com base no art. 49, inciso V da
Constituiçllo Federal, a Ordem de Serviço nO 581, de 10 de setembro de
1997, da Diretoria do Seguro Social do Institututo Nacional do Seguro
Social, publicada no Diário Oficial da União de 12 de setembro de 1997.

Art. 2°. Será assegurados, aos segurados do Instituto
Nacional do Seguro Social cujo beneficio de aposentadoria por tempo de
serviço tenha sido indeferido a partir da data da entrada em vigor e com
base na Ordem de Serviço nO 581, de 10 de setembro de 1997, o
pagamento do beneficio a partir da data em que seria devido se aplicado
o disposto na Ordem de Serviço nO 564, de 9 de maio de 1997.

Art. 3D
• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de

sua publicaçllo.

JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória nO 1.523, de 11 de outubro de 1996,
alterou a Lei nO Lei nO 8.213/91 (Plano de Beneflcios da Previdência
Social), instituindo obstáculos à contagem do tempo de serviço em
atividade rural para a aposentadoria urbana:

"AI12", Ficam restabeiecidos o § 4' do art. 86 e o art. 122, e alterados
oS arts, 11, 16,48,55, 57, 58, 75, 86, caput, 96, 102, 103, 107, 130 e
131 da Lei n' 8.213. da 24 de juiho de 1991, com B seguinte mcleçllo:

"Art, 55, ...... ,.... ,..........
"§ 2". O t~po de atividade rural anterior a novombro de 1991, dos
sagurado4lfe quo)mfam a a/inea 'a' do Inciso t ou do Inciso IV do art.
11, bem como o tempo de atividade rural do segurado 8 que se refere
o inciso Vil do art. 11, saflo computados excluslvamante para fins
do beneficio provisto no al1 143 dem Lei e dmt be",,"clos de
valor mlnlmo, vedada sua utlilzaçio para efeito de caflnc/a, de
contail"m reciproca e de averbllçio de tempo de serviço de que
tratam os al1 94 a 99 dfllJ/ll Lei. salvo se o segurado comp"Jvar
l'BColhimenlo das contribuiçlJos relativas ao respectivo periodo, feito
em época própria.•

"Art. 107. O tempo do se/Viço de que trata o art. 55 dosta lei, coo:ato o
pTllvlsto em seu § 2", será considerado para cálculo do valor da renda
mensal de qualquor benoficio. ' (grito nosso)

Ao entrar em vigor, a Medida Provisória n° 1.523, de 11 de
outubro de 1996, colheu direitos em fase de aquisiçllo. Dentre esses
direitos, foram atingidos os dos trabalhadores urbanos que, tendo tempo
de serviço rural, esperavam poder computar esse tempo, em muitos
casos já averbado pela Previdência, sem qualquer prejuizo para a
aposentadoria por tempo de serviço. A partir da entrada em vigor da
Medida Provisória, até este momento não apreciada pelo Congresso
Nacional, foi frustrada a expectativa de direito, e todos os trabalhadores
naquela situação tem sido prejudicados em seus direitos, sendo
obrigados a renunciar ao cOmputo daquele tempo sob pena de reduçllo
no valor do beneficio.

Mas, a Medida Provisória não atingiu o direito adquido. Ou
seja: quem estava com tempo de serviço suficiente para requerer o
beneficio até 13 de outubro de 1996, era credor de um direito já
incorporado ao seu patrimônio juridico, mas apenas ainda não exercitado.
Teria direito a aposentar-se, a qualquer tempo, com base nas regras
vigentes até aquela data, mais benéficas.

Segundo Wladimir Novaes Martinez, o direito adquirido é
nonna universal, e que tem sido via de regra respeitado no direito
previdenciário. "Significa direito incorporado ao patrimônio do titular, bem
seu. É direito. A aquisiçllo, referida no titulo, quer dizer que arrosta
qualquer ataque exterior por via de interpretaçllo ou de aplicaçllo da lei.
Distinto do interesse ou da faculdade, não pode ser alterado por esf', diz
este renomado estudioso (Principias de Direito Previdenciário, LTR, 2"
ed., p. 171). É considerado como talo direito aperfeiçoado ao tempo em
que se promulga a lei nova, como os que esteja subordinados a
condições ainda não verificadas, desde que não alteráveis ao arbltrio de
outrem. E exemplifica: se a aposentadoria tem o requisito temporal
ampliado de 35 para 50 anos, aquele que não completou 35 anos antes
da vigência da lei que amplia o prazo não tem direito aquirido, mas o que
o havia completado fias não requereu a prestaçllo, conserva
integralmente R> djreito (i~em, p. 172). Quanto ao momento do exerciCio, é
faculdade de quem detem o direito: "técnica protetiva a Previdência
Social, deve prevalecer, nesta última hipótese [do exercicio do direito
após a sua aquisição] a melhor das duas circunstãncias [entre a vigente
na data da aquisiçllo e a na data do requerimento], em razão do principio
da regra mais favorável (Curso de Direito Previdenciário, vai I, LTR,
1997, p. 123) .

Esse prinélpio, inclusive, foi contemplado no art. 122 da Lei
n° 8,213/91, alterado pela Medida Provisória nO 1.523-9/97, que assim
estabelece:

"Art, 122 Se mais vamajoso. fica assegurado o direito a aposentadoria, lias
condiçõcs legalmente prCl-'i.\'tas na data do cumprimento de todos os '1'cquisitm;
necessdrios â ohtcnçdo do bcnefíc;(1, ao segurado que, telido completado 35
anos de serviço, se homem, ou trinta anos, se mulher. optou por permanecer
em atividade."

O mesmo principio foi albergado na Ordem de Serviço n°
564, de 9 de maio de 1997, da Diretoria do Seguro Social do INSS, cujo
item 9,2.16 prescreve:

"9.2./6 A. partir de 14./0.96. ralalvado o dird/o adquirido, o tempo de
atividade rural do sl1gurado empregado, au((Jnomo l! especial, an/Crtor a
JI.9/, inclusive o já averbado pela Previdência Social, será computado,
exclusivamente, para fins de... "
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No entanto, veio a lume em 12 de setembro de 1997 a
Ordem de Serviço n° 581, da Diretoria do Seguro Social do INSS, que
derroga esta norma, contrariando a própria medida provisória. Assim
estabelece a OS n° 581/97, em seu item 1:

"I. o tempo de atividade rora/. anterior a nowmbro de 1991. somente será
computado para fins de aposentadoria par idada do segurado trabalhador
rural e para os beneficios previdenciários urbanos no valor de J (um) salário
m(nfmo.

Em vista disso, a Previdência Social vem negando, a todos
os segurados, o exercicio do direito adquirido anteriormente à data da
entrada em vigor da Medida Provisória nO 1523/96.

Essa discriminação toma imposslvel ao empregado ou
autônomo, vitima do êxodo rural, fazer valer a contagem do tempo de
serviço prestado em atividade rural, a menos que se sujeite a redução
em seu beneficio previdenciário ou renuncie à aposentadoria por tempo
de serviço, permaneClilOOp em atividade até que atinja a idade prevista
para apose~\I!\doria por yélhice.

A derrogação da OS n° 564/97 pela OS n° 581/97 fere,
frontalmente, a limitação ao exercicio do poder regulamentar. Restringe
ou prolbe o que a lei nao restringe nem prolbe. Prejudica direito adquirido
explicitamente assegurado pela Medida Provisória nO 1.523/97. Exorbita,
portanto, do poder regulamentar, e para que essa exorbitAncia seja
expurgada impOe-se a sustaçlo da Ordem de Serviço n° 581/97 por
meio ~o presente projeto de Decreto Legislativo, assegurando-se,
outrOSSim, o respeito aos direitos cujo exercicio foi prejudicado na sua
vigência.

Trata-se de questão urgente, que requer provimento do
Poder Legislativo para que a ordem democrática e o principio
constitucional e universal do direito adquirido não sejam malferidos, por
meio de medida ilegal que contraria, inclusive, o discurso govemista que
afirma que, no processo de reforma da Constituição Federal relativo à
Previdência Social, esses direitos serAo preservados.

Como acreditar nesse compromisso, se mesmo antes de a
Constituição ser alterada os direitos já não são respeitados pelo INSS,
que descumpre as próprias medidas provisórias editadas pelo Presidente
da República?

Contamos, portanto, com o apoio e o voto dos ilustres pares
para que seja sustada a OS nO 581/95 do Diretor do Seguro Social do
INSS, restaurando-se e protegendo-se o direito já adquirido dos
trabalhdores à aposentadoria por tempo de serviço com a contagem do
tempo de atividade rural sem qualquer prejuizo.

~
Ia das Sessões, ~ i: i.~ {. '"' :.. - )

\\' ~\'\1\ ~",(
Depu do MI~etto Depu I Õl1 M:JS

PT-RS . PT-SC)

'- --,' -

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

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

Art. 49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
................................................................................................................

v - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem
do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
................................................................................................................
................................................................................................................

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. '

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

TÍTULom
Do Regime Geral de Previdência Social

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

CAPÍTULO II
Das Prestações em Geral

..................................................................................................................
SEÇÃO V

Dos Beneficios
.....................................................................................................................

SUBSEÇÃO III
Da Aposentadoria por Tempo de Serviço

..................................................................................................................
Art. 55 - O tempo de serviço será comprovado na forma

estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do
correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados
de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da
qualidade de segurado:

§ 2° - O tempo de atividade rural anterior a novembro de 1991,
dos segurados de que tratam a alinea "a" do inciso I ou do inciso IV
do art. I I, bem como o tempo de atividade rural do segurado a que se
refere o inciso VII do art. 11, serão computados exclusivamente para
fins de concessão do beneficio previsto no art. 143 desta Lei e dos
beneficios de valor mínimo, vedada sua utilização para efeito de
carência, de contagem recíproca e de averbação de tempo de serviço
de que tratam os artigos 94 a 99 desta Lei, salvo se o segurado
comprovar recolhimento das contribuições relativas ao respectivo
período, feito em época própria.

*§ 2° com redação dada pela Medida ProviSÓria nO /.523-/3. de 23//OJ/997.

*O texto deste § 2° dizia:
"§ 2° - O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterIOr à data de
mícIO de wgénclG desta LeI, será computado independentemente do
recolhimento das contrIbwções a ele corre~p(Jndetl1es, exceto para efeito de
carência, conforme dIspuser o Regulamento. "

SEÇÃO VIII
Das Disposições Diversas Relativas às Prestações

Art. 107 - O tempo de servíço de que trata o art. 55 desta Lei,
exceto o previsto em seu § 2°, será considerado para cálculo do valor
da renda mensal de qualquer beneficio.

* Artigo com redação dada pela MedIda ProvISórIa nU 1.523-/3. de 23//0.-'1997.

* n texto deste artIgo d,zia:
I~-frt. /07 - O tempo de servIço de que trata o art. 55 daMa LeI será cOnI'ldcrado
para cálculo do valor da renda mensal de qualquer beneficIO."

Art. 122 - Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à
aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do
cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do
heneficio, ao segurado que, tendo completado 35 anos de sdrviço, se
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homem, ou trinta anos, se mulher, optou por permanecer em
atividade.

* Artigo com redaçiio dada pela Medida Provisória n' 1.523-13. de 23/JOll997.
* O texlo deste artigo dizia:

"Ar/. 122 - (Revogado pela Lei número 9.032. de 28/04/1995).
................................................................................................................
•••••••••••••••••••••••••••..••••• ••••••••••••••••• u .

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. le. É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 16 de maio de 1997,
que renova a concessão da Rádio Difusora de Londrina LIda.. para explorar. pelo prazo de \0
(dez) anos. a partir de \' de maio de 1994...m direito de exc!usividlde, ..rviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Londrina, Estado do Paraná.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.523-13, DE 23 DE OUTUBRO DE 1997

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS N°S.
8.212 E 8.213, AMBAS DE 24 DE JULHO DE
1991, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

An. 2° ~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicaçio.

Sala da Comissão. 05 de nov,!'mbro de 1997.

Art. 2° - Ficam restabelecidos o § 4° do art. 86 e o art. 122, e
alterados os artigos lI, 16, 48, 55, 57, 58, 75, 86, "caput", 96, 102,
103,107,124, 130 e 131 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, com
a seguinte redação:

* Alteraçãojá processada no diploma modificado.

Deputldo ~ 12N/TIO
~i~e

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

• • u •••••• -. ..

. .

de maio de 1997.V Brasília. 21

~(AAi- ..

SEÇÃO 11
Das Atrib1!.ições do Congresso Nacional

(AS COMISSOES DE CIINCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇlO E
INFOIlMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇJlO (AIl'r. 54»

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO [
Do Poder Legislativo

Senhores Membros do Congresso Nacional.

I!EIlSAGEM NR 587, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

"LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PILA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. C.DI"

Submete à apreciaçAo do Congres8o Nacional o ato constante do
Decreto de 16 de -.aio de 1997, que "Renova a conC8.".o. da llAdio
Difu.ora de Londrina, para explorar .erviço de radiodifu.lo
aonora em onda ládia, na cidade de Londrina, Estado do Parana" ..

Nos tenDas do artigo 49. inciso XII. combinndo com o § 3- do DnigO 213. da
Consdtuição Fedcl'Jl. submeto aapreciação de Vossas Excelências. acompi1nhado de Exposição de

Motivos do Senhor Minislro de Eslado das Comunicaçõe5. o ato constante do Dccreto de 16 de

maio de 1997, que "Renova a co.cessão da Ridio Difusora de l.ondrinll Ltda.. para explorar

serviço de rndiadifusiío sonora em onda média. n:l cidade de Londrina. Eslado do Plll"Illâ".

ORDEM DE SERVIÇO N9 581. DE 10 SETEMBRO DE 1997

EItabck.ce procedimeÕt05 aserem adotadoI pcIa Án;a de BeDdlcios DO que diz respeito i alIItI:JUll de tempo de Kn'iço rurJ,;
pua fins de ClJinc:ia...avtrbeçIo c catidIo de tempo de 1ClViço.

FUNDAMENrAÇÃO LEGAL: Coootiluíçio F<duaIIII. In. 202, 2"; Lei a- 1.213, de 24.07.91; Lei a- '.032, de 21.04.95;
Ld .. 9.063, de 14.06.9S~ M!ldida ProviJ6ria rf 1.513, de 11.10.96 c IUdiçlla poIItIiom; PortariaIMPAS 3.604, de
23.10.96

'.2.16. A panir de 1·4.10.96. ressalvado o direito ~irido. o tempo de widadc nnl do sc:JUrado
empregado. autônomo c cspccUl. anterior a 11.91. i",lusivc o já a\'crI»do pela Prc\1denci.:l. Sodal. sct.i COnIpulJ.do.
c:ltClmi\õltnen\t. pan fins de:

a) Conc:cuio de bertdicios prc\"iSlO5 no artigo 143 da Lei rf '.213191.

b) cona:ssoSo dos dcm:1is bcncrlCÍos de \'õllor minimo.

9.2.16.1. Nu COllCOSSÕU di: benelkiO! que MSUltem em RMI superior ao wlor milllmo, n10 abe opçio pm;
apJ~odo disposto na alinc:a "b" do subitem ::Interior.

O DIRETOR DO SEGURO SOCIAL DO INsmuro NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DO ... daJ
atribuiç6tsqx: lhcam!cr2oAni!O 175, iaciJo m cAniJO 111, mciJo Ido~ 1akmoaprowdo pdI PortariaMPS
a-451, do 24 de_de Im;

CONSIDERANDO a llCCIrSIidade de cstabdccu rotinu pua tmitormi%u pnx:cdíIIIcnklc no que diz mpeStD i
utilizaçio do tempo de: atividade rural pan. fins de carincia. deco~ recíproca ti de averbIçIo de tempo de xniço,
rao{vc:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Diretoria do Seguro Social

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

1.1. Pata fizIs de CODCCSSIo do beftcdcio rural, pRVÍsto no UI. 143 da Lei 8.213191, dI:vcr.oteoi obKrvar o
dlJpoolo na OS INSSlDSS ri' 556196.

1.1, OditflOl\O no s00lwn 9.'1.1 c sezuinltS da OS tNSSIDSS yf SM ap1ku-t0-6 somtIllC qll:pldo da uilliUçIo
do tempo de atividade nua! pua OI beDdIdos urbmoI de renda mínima.

1.3. No cuo do c6mpulo do tcn\p) de atividade f\Ull.I para c:oncesdo de beBdlcio wbano. nIo cabed ao
squrado ázcr opçJo quudo a renda deste ultnlpusat o Y.l1or minimo. devendo ser dcIcotuiderada I c:otU&cm deue_.

ORDElI DE SERVICO N,? 564. DE 9 DE MAIO DE U97
EIbbeka:~......._pda ÁIade BeadlcioI.

FtlÍIDAMENTAcJ,o LEGAL: Lei a-1.21~. de 24.07.'1; Loi a- 1.398. de 07.01.'2; Lei a- ....... de 20.07.92: Lei a
I.SIO, de 22.11.'2; Lei rf ,.5-12. de 23.12.92: Lei 'A·'.619. de 0.5.01.93: Lei rf '.CiM, de 05.01.9]: Lei ~ '.630. de
2J.DJ,93~ Lei ri' '.6047. di: 13.llf.93; Lei ti' '.7"2. dc07.I2.93: Lei n" ••7"S. de 09.12.93: Lei rf 1.161. de: 25.03.9-1: Lci
"'.'70, de 15.0-1.94: Ld rr '.110. dei 27.05."'; Lei .. 9.032. de 21.cu,9.5: Lei .. 9.06]. de 14.06.95: Lei rf 9.129. de
20.11.95: McdicU ProYiJériI rf' I.S23. de 11.10.96 e rteefjç6cs poslCriOt'Cl: Occ:rcto ri' 2.172. dcas.O:t97: ONMPAS rr
OI.dell.03.97.hn= POCIGCBa-lOO.de31.07."'.l'm= PQCJllCll"066.de30.0U3;Palt= POCa-053.de
OUV'4; P.lIm::u PGC n· OSI. de 20.01.95: Panx:::er MPASICI n.. 572. de 1].06.96: Panr;:cr .MPASICJ n· 146. de
26.03.97

O DIRETOR DO SEGURO SOCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. no uso daJ
ll.ribWç:6c:s que lhe cnwtcR o Artigo 175. indlo UI c Art.i;o 112. inruo 1 do Regimeato 1rlSC:tM AptO\'ado pcb Pot=\a

.~.~..~~~.~.~~~~~!~~: ~.._.._ _. __ .
,. DO tEM1'O DE SERVIÇO

......- _ ..

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No!! 593, DE 1997

( Da Comissão de Ciência e Tecnologia, ComUlúeação e Informática )
Mensagem n! 587197

Art. 49 - É da cOlllpetência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definidvamente sobre tratados, acordos ou atos

internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional;

Aprova o ato que renova a concessao outorgada à Rádio Difusora
de L·mdrina Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cida.de d~ Londrina, Estado do Paraná.

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

XII • apreciar os atos de concessão e renovação de concessão
de emissoras de rádio e televisão;
.. .
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TÍTULO VIII
Da Ordem Social

Art. ,20 Este ato somente prodUZira efeitos legaiS após deliberação do Congresso
NaCIonal. nos termos do § 3° do art. 2~3 da Constituição.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

67:' • SUPARfe. Civil.

CAP:TULOV
Da Comunicação Social

Art. 223 - Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar
concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o princípio da
complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.

§ 3° - O ato de 0utorga ou renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos
parágrafos anteriores.

Brasilia'16 de maio de 1997. 176' da IndependêncIa e 109' da República

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 77 IMC, DE 7 DE MAIO DE 1997,
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelenll"SIOlO Senhor Presidente da Republica.

Submeto a considernç:io de \"assa Excelência o incluso Processo Administrativo n"
~3740000318/9}. em que a Rãdio Difusora de Londrina LIda $('Ilicha renovação da concessão
para e:<plorar serviço de mdiodifusào sonora em onda media. na cidade de Londrina. Estado do
Pàrana. outorgada onginariillncnre :1 Rãdio Difusora Parana Ltda.. ~ontbrme Penaria MVOP n"
~S7. de 19 de Junho de 1°53. tmnsferida para a requerente pel" Ponarla n" 1 198. de 20 de outubro
de 1976. e reno\"ada nos remlOS do Decrc(o n° 89 591. de :'7 de abril de 1984. public:lrlo no Diário
Oficial da União em 30 subsequente. por dez <1nos. a panír de pl de mala de 1984. cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991

2. Ob5ervo que o ato de outorga original esta amparado juridicamente. considerando as
disposições conEidas na Lei nO 5 785. de 23 de junho de 1972. e no Decreto nO 88.066. de 26 de
janeiro de 1983. que j] regulamentou. que consideram como deferidos os pedidos de renovação
requeridas na forma devida e nào decididos ao término do prazo de \'igencía da concessão ou
permissão. sendo. por isso. admitido o funcionamento precario das estações. mesmo quando
c."Cpiradas as respectivas outorgas.

3, Com estas observnções. licito e se concluir que n termnmçfi.o do pmzo da outorga ou
a pendência de sua reno\':lção. a cuno (lU a longo prazo, nflo determina. necessariamente. ;l

extinção do serviço prestado. podendo o processo da renovação ser uhimado

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o ato correspondente devera assinalar que
a renovação ocorrera a panir de I' de mato de 1994

S. Nessa conformidade. e em observância ao que dispõem a Lei nO 5.785. de 1972. e
seu Regulamento. Decreto nO 88.066. de 1983. submeto o assunto :1 superior consideração de
Vossa Excelencia para decisão e submissão da matéria ao Congresso NnclOnal. em cumprimento ao
§ 3- do anlgo :='J da Con~muiçào.

Respeitosamente.

~/ SERGIU ~IOTTk---

~nistro de Estado das Comunicações

Em c1 de maio de 1997.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa. Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

Repúbliea na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 16

de maio de 1997, que renova a concessão da Rádio Difusora de Londrina Lula.. da cidade de

Londrina. Estado do Rio Paraná.

Atenciosnmeme,

\.-. -.C-,-~
CLOVIS DE BARR'õS'CARVAL'Hõ-~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGtnAR
Primeirp Secretário da CãInara dos Deputados
BMSILlA·DF.

Parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática

1- RELATÓRIO

De conformidade com o art. 49, 1n",SO XII, combinado com o § I' do art. 223,

da COIl5lituiçio Federal, o Excelentissimo Senhor Presidente da República submete à

apreciação do Congresso Nacional, alr.lvés da Mensagem n' 587, de 1997, o alo que renova a

concessio da Ràdio Difusora de Londrina LIda., para explorar serviço de radiodifusio sonora
em onda média, na cidade de Londrina, Estado do Paraná.

Atendendo ao disposto no § 3' do anigo 223 da Constituiçio Federal, a

matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a devida apreciação, visto que o ato de

renovaçio somente produzirá eleitos legais após a deliberação do Congresso Nacional.

Nos termos do art. 32, n, "h", do Regimento Interno, a esta Comissão compe:te

deliberar sobre os aspectos técnicos e formais relativos li' proposição submetida ao seu

CXIlIIe.

DECRETO OE -.f6 DE ;.IAIO DE 1997
fi· VOTO DO RELATOR

Renova a concessão da Râdlo Oífusora de Londrina Ltda..
para explorar serviço de radiodifusão sonor~ em onda
médIa. na Cidade de Londnna. Estado do Parana.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no usodas atribUições que,lhe conferem os arts. 84
InCISO IV e 223 da Constituição. e nos termos do art. 6°, mClso Ldo Oecreto n 88,OSS. de 26 de JaneIro
de 1983: e tendo em vista o Que consta do Processo AdmlOlstratlvo nO 53740000318193.

DECRETA:

Art 10 Fica renovada. de acordo com o art. 33. § 3°. da Lelno 4117. de 27 de agosto de
1952 dez.,anos a partir de 1° de mala de 1994. a concessão da RádiO Difusora de Londnna Ltda,

• t' p~r pela portana MVOP n' 557 de19 de JunhO de 1953. e renovada pelo Decreto n' 89.591. de
~7 ~~~b~1 de 1984. cUJo prazo resldu'al da outorga foi mantido ~elo Decreto de 10 de m.alo de 1J19d1.
para explorar. sem direito de ~xcluslvldade. serviço de radlodlfusao sonora em onda media. na CI a e
de Londnna. Estado do Parana.

Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifus~o. cUJa outorga ti renovada por
este Oecreto. reger-sl!·a pelo Código BraSileirO de Telecomumcaçoes, leiS subsequentes e seus
regulamentos.

o processo de renovação de outorga requerida pela Radio Difusora de

Londrina Ltda., executante do serviço de radiodifusão sonora em onda média., na cidade de

Londrina, Estado do Paraná, encontra-se de acordo com a prática legal e documeoral atinente

ao processo renovatório.

Todas as exigências da Resolução n' OI, de 1990, foram atendidas e os

documentos juntados aos aulos indicam a regularidade na execução dos "rviços de

radiodil'u5ão.
O ato de renovaçio de outorga obedece aos princípios de constitucionalidade,

especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende as
formalidades legais, motivos pelos quais somos pela homologação do' ato do Poder

Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, em 4 de novembro de 199
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N· ,DE 1997 MENSAGEM N9 034, de 1995

(DO FODEi(, EXECUTIVú j

Aprova o ato que renova a conceMio outorgoda
à Rádio Difusora de Londrina Ltda., para
explorar serviço de radiodifuslo sollOra em
oada média, na cidade de Londrina, Estado do
Paratui.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Submete ã considernção do Congresso Nacional o a't.~

constante do Decreto de 27 de dezembro de 1994 ,que ""'"
"Renova a concessão da fundação 'later et 'fagistra

de Londrina (Rádio Alvorada de Londrina), para ex
plorar serviço àe radiodi=usão sonora '?m onda mé
dia, na cidade u.i'3 Lonc.rina, Estt:.co r!o Paraná".

Art. 1· É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 16 de maio de 1997,
que renova a concessão da Rádio Difusora de Londrina LIda., para explorar, pelo prazo de 10
(dez) anos, a portir de 1° de maio de 1994, sem direito de exclusividade, serviço de

radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Loodrina, Estado do Pamlà.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicaçio.

"""'t*:l" COmSSOES DE CIENCIA E TEC::OLOGIA, ~()~IUNICAC""
E INFORMÁTICA; E DE CONSTITUIC,~O E JUSTICA E DE ili.
DACÃO (ART. 54).

Senha.... Membros do Congresso Nacional,

Ttrl'lll IV

CAI'inn.o I

Do PODl:R LEGlSl.ATIVU

de 1995.de janeiroBruma,

CONSTITUiÇÃO
aD'UBLICA. FEDEIUlTIVA DO DJLSIL

1Illll
.. ~ '." ~ .

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

LEGlSLAÇ~O ClTADA, ANEXADA' PELA CODRDE~AÇ~C

DE COHl SSOES PERi~ANENjr:S

NO! 1erm.<>J da ~go 49, inciso.,XlI, combinado com o § 1· da artigo 223, da
COll5tituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excel!ncias, acompanbado de Exposiçio de

Motivos do Senbor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constan!c do Decreto de 27 de
dezembro de 1994, que "Renova a concessão da Fundação Mater et Magistra de Londrina (Rjdia
Alvorada de Londrina), para explorar ..rviço de radiodifusão sonora em anda mEdia, na cidade de
Londrina, Estado do Paraoa".

III - PARECER DA COMISSÃO

Deputadow: l~TTO
Presl~l!'

PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 598, DE 1997

( Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnfonnátlca )
Mensagem nl! 34/95

Sala da Comissão, em 4 de novembro de 1997

"IJ:~tteir.
Relator

Sala da Comissão, em 05 de novembro de 1997.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Maluly Netto 
Presidente, César Bandeira - Vice-Presidente; Arolde de Oliveira, Corauei
Sobrinho, José Jorge, José Rocha, Luiz Moreira, Paulo Bornhausen, Ivandro
Cunha Lima, Nan Souza, Roberto Valadão, Alberto Goldman, José de Abreu,
Koyu lha, Luiz Piauhylino, Nelson Marchezan, Octávio Elísio, Roberto Santos,
Salvador Zimbald;, Déreio Knop, Euripedes Miranda, Inácio Arruda, João Paulo,
Udson Bandeira, Walter Pinheiro, Ary Kara, Laprovita Vieira, Murilo Domingos,
Paulo Cordeiro e Welinton Fagundes, membros titulares; José Lourenço, Paulo
Lima, Moacir Micheletto, Pinheiro Landim, Antônio Carlos Pannúnzio, Eduardo
Coelho, Luciano Castro, Odílio Balbinotti, Welson Gasparini, Ivan Valente,
Nelson Meurer, Paulo Lustosa e Romel Anizio, membros suplentes.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
em Reunião Ordinária realizada hoje, aprovou, por unanimidade, o parecer
favorável do Relator Deputado Laprovita Vieira á Mensagem nO 587/97, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundaçao Mater
et Maqistra de Londrina (Rá.dio Alvorada de Londrina), para
explorar serviço de radiodifusao sonora eM onda média, na
cidade de Londrina, Estado do Paraná.

&r;Ãoll

DAS ATRIBUIÇÕES 00 ('ONURESSO N.CJOh:-u.

(A COMlSSl\O DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE REDAÇl\O (ART. 5'»

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art, 1
11

É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 27 de dezembro de
1994, "!ue renova ~ concessão outorgada à Fundaçio Mater et Magistra de Londrina (Rádio
Alvorada de Lo~d~na), para exp!o;ar, pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir de 10 de novembro
d~ 1993, sem d.lreno de exclusIvidade, serviçõ de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Londnna, Estado do Paraná.

Art. 211 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

An. 49. Eda compclénclO e,c1us"a do Congresso NaCional

XII - .aprcclar os aIos de concessão c reno"ação de concessão de emIssoras de
radlo c lelevlsão.

Ttm.o VIII

Sala da Comissão, 12 de novembro de 1997.
DA Ou,,,. SooAL

Deputado M~ly-:4TTO
p~~:.r

C.\JIIll·J.()V
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Art. 223. Comp.:lc ao Poder E'L.'Cull\o oulorg:lr c rcno\:1l ..:om:-:s!»ôio. pcrllll!ll~'IU c
ilUIOfI/:lÇ:io parol o scn'lço de raduxhfu!>áo sonora c de sons C 1I11;lgr,;n~. obltl.:n"óldo O
prlJlciplO d:t complcmcRwrld.ldc dos .!JJslcm:,s pTJmoo. pubhco Ccswwl

§ I." O ConJ:;rcsso NaClonal <Iprccmra o ato no pr::llo do :ln boi. ~§ 2 " c .J ". ôI

coRlar do recebimento da mensagem

senhor Primeiro Secretário,
# ,1.,,:::::::0::

Brasflia, 5 de janeiro de 1995.

EXPOSIÇl\O DE MOTIVOS N9 239/MC, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1994,

DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES

Eut1entiuimo Senhor PrtSidente d. República,

Submeto à apnciaçio de VaDa Excelência o ilu:luso Praccsso Administrativo n·
19740.00060'''3. em que. Fundaçio Mater.et Magistra de Londrina (Rádio Alvorada d. Londrina).
coJlctuionâria do serviço de ndlodlfusio sonora em onda midia. na cidade de Londrina, Estado do
Parani. solkita renovação do pruo de vilênda de sua concessão por mais dn anos.

1 • O pedido de nnovapo encontra~sedevidamente Instruido de acordo com a1tlJslaçlo
em vtcor e a emiuora atá funcionando dentro du caradtmtic:u téc:nitu a el. atrIbuidu por este
Mlalstério.

3. NOI termos do § 3· do 1rt.123 da Constituiçio. o ato de renovação sommte produzlri
,f,ltos lqa1s após dellbtoraçio do CongrtUO Nacional. pan onde devfrá ser rMnttklo o pl"OCtSSO
aclmhllistratJyo pertinente. que esta acompanha.

·llr. 1,llt~
DJ~BASTOS~ MORAIS

Ministro de Estado du Comunh:aç6ts

DtcrelO de 27 de dezelXlbro de 1994 •

Renova :l concessio da FUftdaçio Matar et
Magistra do Londrina (Ridlo AIrorad. d.
Londrina), para explorar seniço d. radlodllUsio
sonora em onda média, na cidade d. Loodrtlll,
Estado do Paraná.

o PRESIDENTE DA REPúBLICA, no UIO das atribuições quo lhe coarontll os .....
14, Inclso IV, e 223 da Constituição, e IlOl termos do art. 6-, inciso I, do DecrWl n· 11.066, d. 26 d.
Ja-jro dI 1913, e tendo em \IistI: o que comta do Processo n- 29740.000609-"3,

DECRETA:

Alto 1° F1ra vacI.. dOlamlo com o &ri. 33, § 3°, d.Lol DO 4.117, d.Z7 d• ..-d.
1961, por mais dez partir do 1° d. nowmbro do 1993, • cOllCfSJào d. FuHaçio MaIor ot
Magistra d. Loadrina (Ridlo Alvond. do Loadrlna), nno..da pelo D<crtto nO 89.S51, d. U d••bril
d. 1984, sendo mantido o pl'llUl ....Idual d. oulo... cotlrorm. DIcroIo d. lO d. oaaIo d. 1991.
aItIrado pelo D<croto d. 14 do outubro do 1994, para o.ecutar. sem direito do oul1llMdtd..~
clt radlodllluio sonora om óDcia midla, na.cidad. do Loadrln.. Estado do Paraná.

Parigraro único. A ......çio do somço d. radlodll\lJio, cujo olltor1la é ....ovacl. por
... Dtcrcto, ropr-..... pelo Código .Braailtiro d. Ttlccomuniraçõcs, lols subAqlHatos 0_
......lamltllOl.

Ar!. 2° Este alo som.nte prndlUirá orolt.. legais após dollbtraçio do Có........
Nacional, nos tmnoa do § 3° do &ri. 223 d. ColUlituiçio.

Ar!. 3° Este DIcroIo .ntra om vigor na data d. sua publlcaçio.

Brasili.. 27 do di71lbro d.I994; l73°d.lnd.pendênclaoIOil"d.Rtpúbllca.

fU...._____

~H-· UJ,.,L

Encaminho a essa SecrelaIia Mensagem do ExcelenlfllSimo Senhor Presidente da
Repl1blica, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicaçlle.5, na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato ccinstante do Decreto de

27 de dezembro dc 1994. que renova a concessão da Fundaç~o Maler CI Magislra de Londrina
(Rádio Alvorada de Londrina), da cidade de Londrina, Estado do Paraná.

Atenciosamente,

~
CLÓVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da Repl1blica

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Prime~ Secretário da Camara dos Deputados
BRASILIA·QF,

cOMISSÃo DE CI!NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I· RELATÓRIO

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combinado com o § I· do ar!. 223,
da Constituição Federal, o Excelentissimo Senhor Presidente da República submete à

apreciação do Congresso Nacional, alravés da Mensagem n· 34, de 1995, o ato que renova a
concesslo da Fundação Mater et Magistra de Londrina (Rádio Alvorada de Londrina), JllU1l

explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Londrina, estado do
Parant

Na respectiva Exposição de Motivos, que integra o processo, o Ministro das
Comunicações esclarece que "o pedido de renovação encontra-se devidamente in.truldo de
acordo com l legislação em vigor, e a estação está funcionando dentro das caracteristícas
técnicas a ela atribuldas,por este Mini.tério".

Atendendo ao disposto no § '3° dn' artigo 223 da Constituição Federal, a
matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a devida apreciação, visto que o ato de
renovação somente produzirá efeitos legais após a deliberação do Congresso Nacional.

Nos termos do art. 32, lI, "h", do Regimento Interno, a esta Comissão compete
deliberar sobre o. aspectos técnicos e formais relativos à proposição submetida ao seu
exame.

11· VOTO DO RELATOR

O processo de renovação de outorga requerido pela Fundação Mater et
Magistra de l.ondrina (Rádio Alvorada de Londrina), executante do s~rviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Londrina, estado do Paraná, encontra·se de acordo com

a prática legal e documental atinente ao processo renovatório.

Todas as exigências da Resolução n· OI, de 1990, foram atendidas e os
documentos juntado. ao. autos indicam a regularidade na execução do; serviços de

radiodifusão.

O ato de renovação de outorga obedece aos princípios de constitucionalidade,

especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e. atende às
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fonnali<la<ks legais, motivos pelos quaís somos pela homologaçlo do ato do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

MENSAGEM N~ 48, DE 1997
(DO PODER EXECUTIVO)

Sala da Comissão, em. de .... 'U'""de 1997.

Submete à apreciação do Conqresso Nacional o ato constante do
Decreto de 19 de dezembro de 1996, que "Renova a concessilo da
Ridio Educadora Ltda~, para explorar serviço de radiodifuaao
sonora em onda média, na cidade de Canoas, Estado do Rio Grande
do Sul".

Art. I- É aprovado o ato • que se refere o Decreto de 27 de dezembro di:

\994 que renova a coneessio olllOrpda à Fundaçio Malef .. MaIll5tra de Londrina (Ridio

Alvorada de Londrina), poza expl<..r, pelo PfU'l de lO (dez) llI05, a panir de I' de

novembro de 1993. sem direito de exclusividade. serviço de radiodlfusio sonora em onda

média. na cidade de Loadrina. eNdo do Para1\&.

Aprova o a\o que reN3'11.1. con.ceuI,Q outorpda

à Fundaçio MIlCr el Mll!i'tra de Londrina
(Rádio Alvorada de Londnna), poza expl_

serviço de radíodifuslo sonora em onda média.
na cidade de Londnna, estado do Parana.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

(AS COMISSOES DE CltNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇll.O E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do aI1igo 49, inciso XII. combinado com o § 3' do artigo 223, da

Constituição Federal. submeto á apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex.posição de
Motivos do Senhor MinisfIo de Estado das Comunicações. o ato constante do Decreto de 19 de
dezembro de 1996, que "Renova a concessão da Rãdio Educadora Lida.• para explorar serviço de

radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul".

"':===:;'õjiíiGir.o~S~.~Iv:;.dor Zimbaldi
Relator

paOJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' ,DEt997

Brasili.. 13

y-
~'--\~À

de janeiro de 1997.

An. r Este decreto leiÍslalivo entra em ...igor na data de sua publi<:açio.
SaI.daComwio,cm t' .,....--" ....de 1997

iãdo S.lvador Zimbaldi

Relator

111- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Ciência c Tecnologia. Comunicação C" Infonnática,
em Reunião Ordinâria realizada hoje, aprovou. por unalllmldadc. o parecer
favoràvcl do Relator Depurado Salvador limbaldi à Mensagem nlt 3.s/95, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputadus: Maluly Netto 
Presidente; César Bandeira· Vice·Presidente; Arolde de Oliveira. Corauci
Sobrinho. Jose Rocha. Luiz Morelm. Hélio Rosas, l\'andro Cunha LiJna,
Marcelo Barbieri. Roberto Valadio, Alberto Goldman. José de Abreu. Koyu
Ih>. Nelson MarcbeZ>l1, OctãvlO EUsio. Roberto· Santos, Salvador Zimbaldi.
Déreio Knop, Ewipedes Mimnda. Inãcio Arruda, JoAo Panlo, Udson Bandeira.
Watrer Pinheiro. Antônio Joaquim Araújo e Munia Dommgos. membros
titulares: Moacir Michcletto, Pinheiro Landim. Ricardo Rique. Wagner Rossi,
Eduardo Coelho, Ivan Valente. Nelson Meurer. José Borba, Phtlemon Rodngues
e Pedro Canedo. membros suplentes.

Sala da ComlSsAo. "m·12 de novembro de 1997.

Deputado~-"7~TTO
Prr1dC;r/

PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO
N! 600, DE 1997

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e rntonnátlca)
Mensagem 0 2 48195

Aprova o ato que renova a concess::io outorgada à Rá.dio Educadora
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora eM onda
média, na cida,de de Canoas, Estado do Rio Grande. do 8ul.

EXPOS[çÃO DE MOT[VOS N" 283IMC, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1996
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentissimo Senhor Presidente da República.

Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo
n' 50790 000881193, em que a Rádio Educadora Ltda. solicita renovação da concessão para
explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cídade de CanGu. Estado dG Rio
Grande do Sul. originariamenle oUlorgada ã Rádio Clube Metropole Lida.. confonne Decreto
nO 45972. de 9 de mato de 1959. renovada pelo Decreto nO 89.534. de 9 de ahril de L984,
publicado no Diário Oficial d. Uniio de lO seguinte. por dez anos. a panir de IO.de novembro
de 1983, cujo prazo residual da outorga foi mantido peLo Decreto de 10 de maIO de 1991. e
tranaferida para a requerente em decorréncia de cisão autorizada pela E.M. n' 138, de 21 de
julho de 1987, publicada no Diário Oficial da Uniio de 29 segumte.

2. . .. Observo que o pedido de renovação foi tempestivamente apresentado a este
~st~!!o. send? que o at!l de outorga original está amparado juridicamente. considerando as
?!'P?S1çoes conlldas na Lei nO 5.785, de 23 de junho de 1972 e no Decreto n' 88.066 de 26 de
Janetro de 1983, que a regulamentou, admitido o funcionamento precário das~ mesmo
quando expiradas as respectivas outorgas.

3. Com ~st~ observações., lícito e se concluir que a terminação do prazo da
outorga. ou a pendencla de sua renovação, a curto ou a longo prazo. nio determina,
~~~.amente, a extinção do serviço prestado, podendo o processo da renovação ser

4. Em sendo renovada a outorga em apreço, devera. o ato correspondente assinalar
que esta ocorrerá a panir de 1° de novembro de 1993.

5. N..... confarrnidade. e em abservància ao que dispõem a Lei nO 5.785, de 1972,
e seu ileJ!ulamento. Decreto n' 88.066, de [983, submeto o ..sunto ã superior consideração de
Vossa Excelência. para. decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional. em
cumprimento ao § 3' do anigo 223 da Constituição.

Respeitosamente.

SÉRGIO MOITA
. tro de Estado d.. Comunie.ções

Renova a concessão da Rádio Educadora Ltda., para
explorar se<Viço de radiadifusão sol\llra em onda média,
na cidad. de Cano.., Estado do Rio Grande do SuI.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇll.O E JUSTIÇA E DE REDAÇll.O (ART. 54»

O CONGRESSO NACIONAL dec...t.:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 19 de dezembro de
1996, que renova. a concessão da Rãdio Educadora Lida" para explorar. pelo prazo de 10
(dez) anos. a partir de I' de novembro de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de
r&diodifusio sonora. em onda média. na cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.

DECRETO DE 12. DE OEZHolllRO DE 1996.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicaçio.

Sala da Comissão, 12 de novembro d. 1997.

Deputado~7y-:t;,TTO
~~~yr;

., O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe canferem os arts.
~4, !nclso IV, e 223, da Constituição. e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto nll 88.066, de 26 de
Janetro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n~ 50790.000881193,

DECRETA:

Art. I' Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3', da Lei n' 4.117, de 27 de ~osto de
1962•.p?r dez anos. :l panlr de Ig de novembro de 1993, il concessão para explorar. sem dlfeito de
exclUSIVIdade, serviço de radiodifusão sanom em onda média. na cidade de Canou. Estado do Rio
Grand~ do Sul, outorgada originariamente ã Rádio Clube Metrópole Ltda. pelo Decreto rf- 4S.9n,de 9
~':'do::.e~t~' renovada pelo Decreto n' 89.534, de 9 de abril de 1984, e tranaferida para a Ridio
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Parágrafo. úllico. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga.é renovada por
este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e SO\lI
regulamentos. .

Art. 2' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional. nos termos do § J' do art 22J da Constituição.

Art. 3' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

de dezO!Ilbro de 1996; 175' da Independência e 108'daRepública.

~d~

~

Bruilia, 19.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

,DEt997PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'

Aprov. o ato que renova. concessão outorgada
à Rádio Educadom Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonom em onda média, na
cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. I' É .provado o .to • que se refere o Decreto de 19 de deumbro de

1996, que renova a concessão da Rádio Educadora Lida., para explorar, pelo prazo de 10

(dez) anos, a partir de I' de novembro de 1993, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusilo sonora em onda média, na cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.

13 de janeiro de 1997.Em

_SUPARlC. Civil.Aviso n' 57

Senhor Primeiro Secretário.
ArI. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na dala de sua publicação.

Encaminho 11 essa Secretaria Mensagem do Excelcntíssimo Senhor Presidente da

R.epUblica na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o alo constante o ato constante do
Decreto de 19 de dezembro de 1996, que renova a concessão da Rádio Educadora Ltda., da cidade

de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul. '
Relator

Atenciosamente.

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da. Casa Civil

da Presidência da Republica

III - PARECER DA COMISSÃO

ASua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primei~o Secretário da Câmara dos Deputados
BRA§ILiA-DF

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I· RELATÓRIO

De conformidade com o arl. 49, inciso XII, combinado com o § \' do ar!. 223,
da Constituição Federal, o Excelentissimo Senhor Presidente da República submete à
apreciação do Congresso Nacional, através da Mensagem n' 48, de 1997, o ato que renova a
concessão da Rádio Educadora Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.

A Comissão- de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
em Reunião Ordinária realizada hoje, aprovon, por unanimidade, o parecer
favorável do Relator Deputado Paulo Lima á Mensagem nO 48/97, nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Maluly Netto •
Presidente; César Bandeira - Vice-Presidente: Arolde de Oliveira, Corauci
Sobrinho, José Rocha, Luiz Moreira, Hélio Rosas, lvandro Cunha Lima,
Marcelo Barbieri, Roberto Valadão, Alberto Goldman, José de Abreu, Koyu
llia, Nelson Marchezan, Octávio Elísio, Roberto Santos, Salvador Zimbaldi,
Dércio Knop, Euripedes Miranda, Inácio Arruda, João Paulo, Udson Bandeira,
Walter Pinheiro, Antônio Joaquim Araújo e Murilo Domingos, membros
titulares; Moacir Micheletto, Pinheiro Landim, Ricardo Rique, Wab~ler Rossi,
Eduardo Coelho, Ivan Valente, Nelson Meurer, José Borba, Philemoll Rodrigues
e Pedro Canedo, membros suplentes.

Atendendo ao disposto no § 3' do artigo 223 da Constituição Federal, a
matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a devida apreciação, visto que o ato de
renovação somente produzirá efeitos legais após a deliberação do Congresso Nacional.

Nos termos do arl. 32, li, "h", do Regimento lnlemo, a esta Comissão compele
deliberar sobre os aspectos técnicos e formais relativos à proposição submetida ao seu

exame.

Sala da Comissão, em 12 de novembro de 1997.

Deputado / }7;{rro
Pr~)

n-VOTO DO RELATOR

O processo de renovação de outorga requerida pel. Rádio Educadom Ltda.,
executante do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Canoas, Estado
do Rio Graode do Sul, encontra-se de .cordo com a prática legal e documental &linente ao
processo renovatório.

Todas as eKigências da Resoluç!o n' OI, de 1990, foram atendidas e os

documento, juntados aos .utos indicam a regularidade na execução dos serviços de

radiodifusão.

o ato de renovação de outorga obedece aos principios de constitucionalidade,
especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e alende às

formalidades legais, motivos pelos quais somos pela homologação do .to do Poder
Executivo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala das Sessões, em 6 de novembro de 1997

~
Relator

PROJETO DE LEI N° 3,719, DE 1997
(Do Sr, Rubens Cosac)

DispOe sobre o processo de autorizaçao de novos cursos de
Medicina e Odontologia,

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO ~.618, DE 1997)

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. I' No processo de autorização de novos cursos de Medicina e

Odontologia, o parecer final a ser submetido ao Sr. Ministro da Educação e do Desporto
será elaborado, respectivamente, pelo Conselho Nacional de Medicina e pelo Conselho

Nacional de Odontologia.
Ar!. 2' O Poder Executivo tem o prazo de noventa dias, a partir de

sua publicação, para regulamentar esta lei.
Ar!. . Esl& lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. . Revogam·se as disposições em contrário.



41954 Terça~feira 16 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1997

JUSTIFICAÇÃO

Afalta de velhas não ea imica causa do mau atendímento à saúde
da população brasileira.

Tão grave quanto a falta de uma estrutura sólida ea fonnaçio
inadequada de profissionais, médicos e dentistas, devido ao crescimento indiscriminado .
dos cursos superiores nesses campo!! do conhecimento.

No sistema atual, é prerrogativa do Ministério da Educaçio, a
autorização pnra o funcionamento de novos cursos superiores de Medicina e Odontologia.

Confonne o disposto no Decreto N" 3.306, de 1° de agosto de
1997, em vigor, a autorização para o funcionamento de novos cursos superiores de

Medicina e Odontologia, depende de perecer prévio do Conselho Nacional de Saúde. A
instincia final pnra emissio de parecer, nesses casos, é o Conselho Nacional de Educação,
que possui a capacidade de reverter o parecer emitiáo pelo Conselho Nacional de SaMe.

o Conselho Nacional de Sailde não é o colegiado mais indicado
para emitir pareceres sobre credenciamento de cursos superiores, uma vez que

compreende uma representaçio abrangente da sociedade civil pnra fins de elaboração de
politicas de saúde. Dele fazem parte, por exemplo, representantes da Confederação
Nacional da Agricultura, ClJf, CNB, etc.

O ideal é que os pareceres, com esse objetivo, fossem exarados
pelos Conselhos Nacionais, de Medicina e Odontologia, respectivamente. Afinal, o
mesmo decreto supracitado' atribui à OAB, a responsabilidade do perecer pnra a
autorização de funcionamento dos cursos jurídicos. O órgão de classe dos advogados,
portanto, emite os pareceres para. a autoriz.aç.lG de funcionamento dos cursos jurídicos, o
que nio acontece com o dos médicos e OOoot610g05, no que se refere aos cursos de

Medicina e Odontologia.

Para tomar a situação ainda mais distorcida, diversos parec•• JS do
Conselho Nacional de Saúde, contrários à criação de novas escolas de Medicina e de
Odontologia, têm sido revertidos no âmbito do MEC, a partir de pareceres finais emitidos
pelo Conselho Nacional de Educação. Isto explica a recente ampliação do número de
cursos superiores de Medicina e Odontologia no Brasil. Esses são cursos, em gera!, de
baixa qualidade, aumentando, indiscriminadamente a oferta de médicos e dentistas no
mereado de trabalho.

Pelos padrões internacionais, nosso País já possui wn número

desses profissionais superior ao necessário. O problema não é de sua falta, mas sim. de
suamà distribuiçio geogràfica pois, a maioria dos médicos e dentistas está concentrada no
Sudeste e n05 grandes centros urbanos.

Médicos e dentistas com baixa 'qualificação representam uma
ameaça à vida das pessoas e à segurança da população. Portanto, antes de representar um
item da politica educacional, a criação de novos cursos superiores, nessas áreas, consiste
em um problema de saúde pública.

Este é o principal motivo pelo qual o parecer final, a instância

decisória superior para a autorização para funcionamento desses cursos não deve ser o

Conselho Nacional de Educação, mas sim, os Conselhos Federais de Medicina e

Odontologia, respectivamente.

Por todas essas razões, estamos convencidos de que este projeto

de lei, ora apresentado à consideração de nossos pares, representarà um importante avanço

para a saúde no Brasil.

Terá, igualmente, um decisivo efeito na proteção dos médicos e

dos odontólogos contra a invasão do mercado de trabalho por profissionais despreparados,

que comprometem o padrão de qualidade de seu trabalho.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uSO da atribuiçio que lhe confere o art. 34,
inciJo IV, da COl1stítuiçJo,

DECRETA.

An. lI. M pessoas juridicas de direito privado. mantentdoru de instituições de emino
superior, previstlS no inciso II do art. 19 da Lei w9394, de 20 de dezembro de 1996, poderio usumir
qualquer r:b.s formas admitidu em direito, de n1turcu civil ou comercial c, quando constituídu como
fundaÇÕeS, serio regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil Brasileiro

Parágrafo único. Quaisquer allerações estatutárias na entidade mantcnedora.
devidamente averbadas peJos orgias competentes, deveria ser comunicadas ao Ministério da Educaç.ia e
do Dcspono, PU' ~ devidas providências

Art. 2' As entidades nuntenedoras de instituíções de ensíno superior, sem finalidade
luetaliva, devcrio,

I ~ ellborar e publicar. em cada exercicio social, demonstrações financeiras certificadas
por auditores independentes, com a parecer do conselho fi!Cl.l, ou orgia similar.

II .. manter escrituraçio completa e regular de todos os livros fiscais, na forma da
legisIayio pertinente, bem como de quaisquer outros .tos ou operações que venham a modificar SUl
situaçlo patrimonial. em livros revestidos dc formalidades que assegurem a respectiva exatidio.

III .. conservar em bOI ordem, pelo prazo de cinco anos, contados da data de emisdo, os
documentos que comprovem a origem de SUIS receitas e a. ef'etiva.çio de SUIS despesu, bem como a
reaIizaçIo de quaisquer outros atos ou operaçõcs que venham a modificar sua situaçio patrimonial.

IV ~ submeter-se, a qualqucr tempo, a auditoria pelo Poder PUblico.

V - destinar seu patrimônio a outra instiluiçio congencre ou lO Poder Público, na caso de
encerr&mcntn de suas ltívidades, prnffiovendo, se nee.t!osilrin. a alteraçlo estatutária correspondente.

VI - comprovar, sempre que solicitada;

a) a aplicaçio dos seus excedentes financeiros para 05 fins da instituição de ensino
superior mantida,

b) a nio~remuneração ou concessão de vantagens ou beneficios, por qualquer forma ou
título, a seus instituidores. dirigentes. sódas. conselheiros ou equivalentes,

c) a desti~açlo, ~ as despesas com pessoal docente c técnico-adminisU1l.tivo. inclufdos
DI encargos e .bcncficJ~5 ~ltus:, de p:lo menos se5~nta por cento da receita das mensalidades
exalares proveniente da l.nstltulção de ensmo su~rior mantida, deduzidas 15 reduções, os descontos ou
=s ~~s=ftai~:~~~~:s~cetuando-se.anula. os gastos com pessoal, encargos c beneficios

. Parágrafo õn.ico. A comprovnçilo do disposto neste artigo é indispensável pnru fin!. de
credenclarnemo c recredenct3tncnto da instituição de ensino superior.

. • . An. 32
. As. entidades. ~antenedorns de instituições privadas de ensino superior,

com~lJUias, confessionaiS c filant:0plcns ou constítuíd:lS como fundnçi5es, nao podemo ter finalid..
Juerattva e deve~o adotar os precenDs do art. 14 do Código Tributário Nacional. do art. 55 da Lei nl!
IL212, de 24 de Juthn de 1991, do art. 12 do Decreto nQ. 752. de 16 de fevereiro de 1993, e da Lei n2
9.429, de 27 de dezembro de 1996, alêm de atender ao disposto no artígo anterior.

luentiva, ainda~t ~r;,.~~~J,~:~:~~oras de instituições de emino superior, com finalidade

I - elaborar e publicar. em cada exercicio !JOCial, demonstrações fiIUUlceiras eenificadu
por lluditores independentes, com l1 parecer do conselho fiscal, ou órglo equivalente;

11- submeter--5e, a qualquer tempo, a auditoria pelo Poder Público.

Art. 51 As instituições de ensino superior do Sistema Federal de Ensino, nos termo! do
UI. 16 da Lei n"9.394, de 1996, cilwifiC&ll'se, quanto à sllInuurezajurldica, em:

1_ ptiblieas, quando criadas ou incorporadas, DWl.tidas e administradas pela Unilo;
11 • privadas, quando mantidu c administradas por pessoas fisicas ou jurldicas de direito

privado.

Art. f} As instituições de ensino superior da Sistema Federal de Ensino, criadas c
mantidas pela iniciativa privada, classificam-s~ pelo regime jurldico II que se submetem u penou
fisiCM ou jurídicas de direito privado que as mantêm e administram.

Art. ]2 As instituições privadas de ensino. clwifiCAdu como particulares em sentido
estrito, com finalidade lucrativa, ainda que de natureza civil, quando mantidas e &dministtadas por
peuoa fIsica. ficam submetidas ao regime da. legislaçio mercnntil. quanto lOS encargos fi:teaís.

parafiscais c trabalhistu, como se comerciais fos!lCttl., equiparadas. seus mantenedores e administradores
ao comerciante em nome individual.

Art. &2 Quanto i SUIl organiuçio &ead!mica, as imtltuiçw de emino superior do
Sistema Federal de Emino cJassificam~se em:

. LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

~~--"'.

Deputado ~-

DECRETO N9 2.306, DE 19 DE AGOSTO DE 1991

Regulamenta, para o Sistenu Fedeu! de E~, a:
disposiçõ.. contidas no art. 10 d& Medida proVl$O{la n
J.477-39,deSdcagostode 199~,cnosan$, 16,19,.20,
4S, 46 e § I', 52, parágrafo úmco, S4 e 88 da Let ri'
9.394, de 20 de dezembro de \996, e di nutras
providências.

1- univcuidades;
11- centros universitários;
IJI • faculdades integradas;
IV • faeuldades;
V - institutos superiores ou escolas superiores.

Art.92 As universidades, na forma do disposto no art. 207 da Constituiçlo Federal,
ClI'&Cteriwn·sc pela indissociabilidade das atividades de ensino, de pesquisa c de extens!o, alendcndo
ainda ao disposto naan. 52 da Lei nll9.394, de 1996.

Parágrafo ónico. A criaçlo de universidacles espec:ia1izadu, admitidas na lorma do
parágrafo Ilnico cio UI. 52 da Lei n" 9.394, de 1996, dar·se·' mediante a comprovaçlo da c:xistfncia de
atividades de ensino e pe.!Quisa tanto em áreas básicas como nu aplicadas..

Art. I J. A criaçlo de cursos superiores de graduaçio ou a incorporaçlo de CUllOS j'
existentes e em funcinIWnCJ:\to, fora de sede, GU seja, em localidades distintas das definidas no ato de
seu credenciamento, por universidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, depende de
autoriuçio prévia do Ministério da Educação c do Desporto, ouvido o Conselho Nacional de Educaç:io.
nos termos de nonna a ser expedida pelo Mini51l'o de Estado. a qual incluirá a c:omprovaçio da efetiva
integraçlo acadêmica. c administrativa entre a nova unidade e a sede da univeaidade.

Art. 10. Para os fins do inciso JlI do art. 52 da Lei nl 9.394, de 1996, entende·se por'
regime de ttabalho em tempo integral aquele com obrigaçlo de prestar quarenta horas semanais de
ttabtlho, na mesma instituiçio, nele r...servido o tempo de pelo menos vinte horas semanais destinado •
estudos, pesquisa, trabalhos de extenslo, planejamento e avali&çio.

de 1991Sala das Sessões, em de
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. § ~g 0,5 cursos criados ou i~corpora~os na fonna deste nr1:igo constituirão novo campus
e Integrarão n universidade, devendo o conjunto assim formado observar o disposto no art. 52 da Lei n2
9.394, de 1996.

§ 2!! A transferência de instituição de ensino superior de uma para outra mantenedora
deve ser convalidada pelo Ministério da Educaçílo e do Desporto, ouvido o Conselho Nacional de
EduCllÇllo.

An. J2. S~o centros universitários as instituições de ensino superior pluricurricularcs.
abrangendo uma ou mros áreas do conhecimento. que se caracterizam pela excelência do ensino
ofercc!do, comprovada pela qualificação do seu corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico
ofereCidas à comunidade escolar, nos termos das nonnas estabelecidas pelo Ministro de Estado da
Educaçlo e do Desporto para o seu credenciamento.

. ~ 112 .Fica estendida aos centros universitários credenciados autonomia para criar,
~;li~a~=:~~~~~~seo~ ::i~t~~~:~.cursos e programas de educação superior, a.<l.!lim c0"l0 r~manejar ou

§ 21! 05 centros universitários poderão usufruir de outras atribuições da autonomia
universitária, além da que se refere o parágrafo anterior, devidamente definidas no ato de .seu
credenciamento, nos termos do § 22 do art. 54 da Lei rt- 9.394, de 1996.

Art. 13. No exercicio de sua função de supervisão do Sistema Federal de Ensino, o
Ministcrio da Educação e do Desporto poderá determinar a intervenção, com designação de dirigente
pro--tempore. nas instituições de ensino superior. em decorrcncia de irregularidades constatadas em
inquérito administrativo devrdamente concluído.

Art. 14. A autorização c o reconhecimento de curnos e respectivas habilitações e o
credenciamento das instituições de ensmo superior do Sistema Federal de Ensino. organizadas sob

quaisquer das formas previstas neste Decreto. serão concedidos por tempo limitado, e renovados
periodicamente após processo regular de avaliação.

§ 12 As institOições credenciadas como universidade e~ aquelas que detenham as
atribuições de autonomia previstas no § ]2 do art. 12 deste Decreto submete~o diretamente ao Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil os pedidos de criação e reconhecimento de cursosjurldicos.

§ 29. No CttSO das demais instituições de ensino superior, os pedidos de cria.ç1o e
reconhecimento de cursos, a que se refere este artigo, deverão:.er submetidos ao Ministério da Educação
e do Desporto, que os enc:uninharâ ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 32 O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. após o recebimento dos
pedidos de criação e reconhecimento de cursos juridicos de instituições de ensino superior, manifestar
se-á, no prazo máximo de 120 dias. sobre a viabilidade ou não do pleito.

§ 42 Será dispensada a análise <10 Conselho Nacional de Educação no caso de
manifestação favorável do Co~elho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil nos pedidos de criaçllo
de CUBOS jurídicos formalizados por instituições credenciadas como universidade ou nor aquelas que
detenham as atribuições de outonomia previstas no § 12 do art. 12 deste Decreto.

§ 52 Sempre que houver manifesmção desfavorável do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, ou inobservância do prazo estabelecido no § 32 deste artigo, os pedidos de crioção
e implantação de cursos jurídicos apresentados por instituições credenciadas como universidade ou por
aquelas que detenham as otribuições de autonomia previstas no § 1.2 do art. 12 deste Decreto deverão ser
submetidos ao Conselho Nacional de Educação, ouvída a Secretaria de Educação Superior do Ministério
da Educação e do Desporto, que deverá emitir parecer conclusivo.

, § 62 O parecer do Conselho Nacional de Educação a que se refere o parágrnfo anterior
depende de homologação do Ministro de Estado da Educação e do Desporto. para sua plena eficácia.

§ 1l A homologação do parecer do Conselho Nacional de Educação. de que trata o § 52
deste artigo, pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto. favorável â criaçlo de cursos
jurídicos, dispensa a edição de decreto presidencial autorizativo, quando se tratar de pedido fonnulado
por instituições c:redenciadas como Miversidade au por aquelas que detenham as atribuiçõcs de
autonomia previstas no § 12 do art. 12 deste Decreto. fienndo. porem, os cursos sujeitos a
reconhecimento a poderiori nos termos da legislação própria

§ ]I!. Identificadas eventuais deficiências ou irregularidades, quando da avaliação
periódica dos cursos e das instituições d~ educação superior do Sistema Federal de Ensino, ou
decorrentes de processo administrativo disciplinar concluido e esgotado o prazo para saneamento.
haverã reavaliação que poderá resultar em suspensão tempornria de atribuições de autonomia. em
desativação de cursos e habilitações, em descredenciamento ou em intervenção na instituição, na fonua
do § I' do ano 46 da Lei n' 9.394, de 1996.

§ 22 Os procedimentos e as condições para a avaliação e reavaliação, para o
credenciamento, dcscrc:denciamento e rccredenciamento das instituições de ensino superior do Si!litcma
Federal de Ensino. serão estabelecidos em ato do M:nistro de Estado da Educação e do Desporto,
atendidas as disposições do Decreto ng 2.026, de 10 de outubro de 1996.

Art. 18. Anualmente. antcs de cada período letivo, as instituições de ensino superior
tomaria públicos seus critérios de seleção de alunos nos: termos do art. 44, inciso n. da Lei n'}. 9.394, de
1996, e de acordo com orientações do Conselho Nacional de Educação.

§ ]2 Na ocasilo do anúncio previsto no e.put deste artigo, as instituiçGes de ensino
superior também tonurào publicas:

a) a qualificação do seu corpo docente em efetivo exercfcio nos curso, de gmduaçloj

b) a descrição dos recursos materiais à disposição dos alunos, tais como laboratórios,
computadores, acessos às redes de infonnação e acervo das bibliotecas;

e) o elenco dos cursos reconhecidos e dos cursos em processo de reconhecimento. assim
como dos resultados das avaliações realizadas pelo Ministério da Educação e do Desporto;

§ 22 O nao..cumprimento do disposto no parágrafo anterior acarretará inquérito
administrntivo nos termos do art. 13 deste Decreto.

Parágrafo único. Para fins de recredenciamento, o Conselho Nacional de Educaç!o
fixará as nonnas de tr:Insição. até o oitavo ano.

d) o valor do::; encargos financeiros a. serem assumidos pelos alunos e as noI1D!S de
reajuste aplicáveis ao período letivo a que se refere o processo seletivo.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Luciano Oliva Patr(cio

de 1997; 1162 da Independência e IOg2 da RepúbliCLBrasllia. 19 de agosto

PROJETO DE LEI N° 3.879, DE 1997
(Do Sr. Ursicino Queiroz)

Art. 20. Os processos de autorização de novos cursos de grndlll1Çllo e respectivas
habilitações, bem como os de credenciamento de universidades protocolados no Ministério da Educaçlo
e do Desporto até 14 de abril de 1991, terão sua análise conclufda nos termoS' das normas e legislaçlo
vigentes até aquela data.

Parágrafo único. As instituições que tiverem seus pedidos negados poderio reapresentli
los, sem carência de prazo, nos tennos da nova sistemática definida neste Decreto e dos novos
procedimentos regulamentados pelo Ministério da Educação e do Desporto.

Art. 21. Este Decreto entro. em vigor na data de sua publicnção.

Art.22. Fica revogado o Decreto n22.201, de IS de abril de 1997.

Ar!. 19. No prazo de um ano, contado de publiCllÇllo de Lei rP 9.394, de 1996, ..
universidades apresentarão à Secretaria de Educação Superior do Ministério da EduCáÇlo e do Desporto
plano de cumprimento das disposições constantes do art. 52 da mencionada Lei, com vistas ao disposto
no § 21! do seu art. 88.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de jornais e revistas, publicados
no País, obedecerem à norma ortográfica vigente.

§ li 05 cwsos autorizados na forma do caput deste artigo deveria iniciar suas
atividades acadêmicas no prazo máximo de até doze meses, a partir de sua autonzação. findo o qual será
automaticamente revogado'o ato de autorização, ficando vedada, neste period.J, a transferência do CUBO

autoriado para outra institui~o ou entidade mantenedora.

§2' Ficarllo automaticamente revogados os atos de autorização de novos cursos..
concedidos até a data da pubticaçllo deste Decreto, que não forem instalados dentro do prazo de até doze
meses, contados a partir da mcmla data, ficando vedada, neste periodo, a tramferéncia do curso
autorizado para outra instituiçlo ou entidade mantenedora.

Art. 16. Em qualquer caso" a criação de cursos de graduação em Medicina, em
Odontologia e em Psicologia, por univenidades e demais instituições de ensino superior, deverá ser
submetida a prévia avaliaçlo do Conselho N,acional de SaUde.

§ ]2 Os pedidos de criação e implantação dos cur.:os a que se refere o caput deste artigo,
por instituiçôes de ensino superior credenciadas como universidade ou por aquelas que detenham a
atribuiçlo de autonomia prevista no § 12 do art. 12 deste Decreto, semo submetidos diretamente ao
COMelho Nacional de Saúde, que deverá manifestar-se no prazo máximo de 120 d.ias.

§ 21! As instituições de ensino superior n1Io credenciadas como universidade ou que
ainda nIo detenham as atribuições de autonomia universitária. estendidas pelo Poder Público nos termos
do § 22 do lUt. 54 da Lei rP 9.394. de 1996, e do § 12 do art. 12 deste Decreto, deverão submeter os
pedidos de criaçno dos cursos. a que se refere o e.put deste artigo, ao Ministério da Educaçlo e do
Desporto. que os encaminhará ao Conselho Nacional de Saúde para anâlise prévia, observado o prazo
máximo de J20 dias para manifestaç!o.

§ 32 Sempre que houver manifestação desfavorável do Conselho Nacional de Saúde. ou
inobservância do prazo estabelecido no· § 12 deste artigo, os processos de criação e implantação dos
Cllr.lOS de que trata este artigo, apresentados por instituições credenciadas como universidade ou por
aquelas que dctenluam as atribuições de autonomia previstas no § I!! do art. 12 deste Decreto. deveria
ser encaminhados ao Conselho Nacional de Educação, ouvida a Secretaria de Educação Superior do
Mini!'itério da Educação e do Desporto, que emitirá parecer conclusivo.

S42 Será dispensada. a análise do Conselho Nacional de Educação no caso de
manifestação favorável do Conselho Nacional de Saúde nos pedidos formulados por institUições

credenciadas como universidade ou por aquelas que detenham as atribuições de autonomia previstas no
§ 12 do art. 12 deste Decreto.

§ 32 Do ato de credenciomento ou recredcndamento das instituições de ensino superior
do Sistema Federal de Ensino, constará o respectivo prazo de validade, a ioealização da sede e, se for o
caso, dos campi fora da sede. ._-

Art.15. O. procedimento, e .. coodiçõcs de avaliaçio p.... autorizaçlo e
reconhecimento de CUI10S de graduaçlo e SUIS respectivas habilitaçl5es, minisimdos por instituições
integrantes do Sistema Federal de Ensino. seria estabelecidos em ato do Ministro de Estado da
Edocaçlo • do Desporto.

§ 52 O pnrecer do Conselho Nacional de Educação de que trata. o § 32 deste artigo
depende de homologaçlo pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto, para que surta seus
efeitos legais.

§ rJl A homologaçio do pllJtcer do Conselho Nacional de Educaçio pelo Ministro de
Estado da Educaç!o e do Desporto, de que trata o parágrafo anterior, favorável à criação e implantaçlo
dos cursos relacionados no caput deste artigo, dispensa a edição de decreto autorizativo, quando se
tratar de .pedidos fonnulados por instituições credenciadas como universidade ou por aquelas ,ue
detenbsrn as atribuiçõcs de autonomia concedidas pelo Poder Pítblico nos tennos do 8ft. S4 da Lei r{l
9.394, de 1996, e do § ]2 do art. 12 deste Decreto, ficando. porém, os cursos criados sujeitos a
reconhecimento a POlt~riori nos termos da Iegislaç!o pertinente.

Art. 11. A criaçAo e o reconhecimento de cursos jurídicos em instituiçaes de ensino
superior, inclusive universidades, dependerá de prévia manifestação do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAD (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l' Os jornais e revistas, publicados no País. deverão obedecer
à nOID1a onogràfica vigente, na elaboração dos textos veiculados.
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Parâgrafo único - Para os fins do disposto no "caput",
ressalvam-se os casos de citação de terceiras pessoas, bem como de publicação ou
reprodução de textos de autores brasileiros, que contenham personagens, que se
expressem de maneira típica devido a caracteristicas individuais ou regionais.

Art. 2' O descumprimento do disposto no artigo anterior obrigará
a empresa jomalistica a publicar na edição subseqüente, com devido destaque, a correção
dos erros, eventualmente, cometidos.

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

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

JUSTIFICAÇÃO

A veiculação diária, em jornais e revistas, de textos contendo erros
ortográficos graves, vem se tomando corriqueira, a ponto de não causar mais nenhuma
estranheza nas pessoas nem no Poder Público, que deveriam preocupar-se com os efeitos
negativos sobre a educação do povo brasileiro.

O uso indiscriminado de pacotes de "software", destinados ao
processamento de textos, que não permitem a acentuação gráfica e desconsideram a
divisão silábica da língua portuguesa, tem contribuído, de forma significativa, para

_agravar o problema.

A proposta, que ora apresentamos, pretende apenar o descuido
das empresas jornalísticas com a nossa lingua, imputando-lhes a obrigação de publicarem
correção de textos veiculados com erros ortográficos. Espera-se, dessa forma, melhorar
a qualidade da revisão dos textos, na medida em que a republicação implica novos custos
e submete os jornais e revistas ao reconhecimento público das incorreções cometidas.

Esperamos contar com o apoio de nossoS nobres colegas, para a
aprovação dessa nossa iniciativa, que, a nosso ver, poderá contribuír para a preservação
da língua portuguesa.

e Novembro de 1997.

Deputado URS'~~W~U

PROJETO DE LEI N! 3.888, DE 1997
( Do Senado Federal )

PLS N!! 154196

Dispõe sobre a a.plicação de penalidades aos responsáveis e às
instituições de saúde e de proteção social, públicas e privadas,
bem como àquelas conveniadas com o Sistema único de Saúde - SUS.

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE E FAMILIA; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, II j

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° São puníveis penal, civil e administrativamente os responsáveis. em
hospitais. asílos, creches, orfanatos e similares, públicos ou privado~ por atos, dolosos ou
culposos. dos quais resulte lesão fisica, psíquica ou moral. desaparecimento ou morte de
paciente, interno ou pessoa sob custódia, a qualquer titulo.

§ I' A responsabilidade prevista neste artigo estende-se àqueles que, podendo
evitar os atos nele descritos. se omitirem.

§ 2' São também puníveis pelos atos descritos neste artigo qualquer .gente ou
instituição, público ou privado, encarregado da fiscalização e inspeção dos estabelecimentos
citados.

Art. 2- A responsabilização administrativa por atos descritos no artigo Interior
implicará a perda de cargo, emprego ou função pública, com inabilitação para a eles voltar
por:

I - dois a. seis anos, nos casos de lesão;
11 - dez anos, no caso de desaparecimento ou morte.
Parágrafo Unico. A responsabilização administrativa se fará sem prejuízo das

ações civis e peDaiS cabíveis.
Ali. 3· As instituições de saúde privadas, conveniadas ou não com o Sistema

Único de Saúde - SUS, bem como as instituições de proteção à iniancia., à adolescência e à
vellúce e similares, onde se verificarem os fatos previstos nó art. 1" desta Lei, seria

(.) Re?ublica-se eT.l virt.ude de incorreções no nnterior.

declaradas inidôneas para contratar ou manter convênio com aquele Sistema e ficarão
impedidas de receber dotação, subvenção ou empréstimo à conta de recursOs públicos por
dez anos, a contar de cada ocorrência.

Art. 4· Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5· Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em - (g de noveI!)bro de 1997

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍ'l'U[;() IV
Da Organização dos Pederes

CAP~1
Do Poder Legislativo

SEÇÃOvm
Do Processo Legislativo

SUBSEçÃom
Das Leis

Ar!. 65 - O projeto de lei aprovado por uma Casa será reviste
pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado á sanção
ou promulg1Ição, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se ~

rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto cmendadc,·voltará à Casa

iniciadora. '

SINOPSE

IDENflFI~~~AORIGEM; PLS oot34 1996 PRomo DE LEI (SFl
ORGÃO DE ORIGEM; SENADO FEDERAL ().I 07 t996
SENADO; PLSOO1S41996 - - ..

AurOR SENADOR; NEY SUASSUNA PMDB PB .
EMEmA DISPÕE SOBRE A APUCAÇÃO DE PENALIDADES AOS RESPONSAVElS E AS

lNSTlTtJIÇÕES DE SAunE E DE PRO:rnÇÃO SOCIAL. PUBUCAS E PIUVADAS.
BEM COMO AQUELAS CONVENJ~ÃS COM O SISTEMA UNICO DE SAUPE - SUS.

DESPACHO INlClAL
(SF) COM. CONSTJThlÇÃO E mSTIçA (CCll
ISF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)

tJLTI~~gÀ~ ÀCAMARA DOS DEP\ITADOS
14 ti 1997 ISF) SUBSG,CRETARIA DO EXPEDIENTE 1SF)(SSEXPl
1140 RECEBID9 NES1'E>ORGÃO. EM 14 DE NOVEMBRO DE 1997.

ENC~~CRET~DOEJ(lie)IEN1'E(Sf)(SSEXfl EM t4111997

TRAMITAÇÃO
04 07 t996 (SF) PRdfocoLO LEGISLATIVO (sI'Í(PLEGl NUMERAl>AS

ESlE PROCESSO CONTEM 17 (DEZESSETE) FOLHAS
E RUBRICADAS.

04 07 1996 (SF) PlENARIO (PLEN)
LEITURA.

04 07 t996 (SF) MESA DIRETORA
DESPAOlO A CC1 E NOS TERMOS DO ART. 49. 'A'. 00
REGIMENTO nmiP.No. A CAS (DECISÃO TERMlIlATIVAI. DEVENDO
SUA TRAMITAÇÃO TER INICIO eIl OI DE AGOSTO DE 1996.
DSFOS07 PAG llS:llE 11533.

13081996 ISF)COM.CONsrmrrÇÃOEJUSTlÇA (CC;»
ENCEltRAMENI'OPRAZO SEM APRESENTAÇAO DE EMENDAS.

1303 1996 (SF) COM. CONsrmrrç,i,o E JUSTIÇA (CCJ1
RELATORSENLUClOALCJi'l'lrARA.

10 10 1996 (SF) COM. CONsrmrrÇÃO E JUSTIÇA (cq"",. EM CONDIÇÕES
DEVOLVlPAPELORELAl'ORESTANDOAMA:.= _
DE SER tNCLUIDANA PAUfA DE REUNIÃO DACOMlSSAO.

lO 12 t996 (SF) COM. CONsrmrrÇÃO E JUSTIÇA (C~n<. 'O CONO-UJNOO
ANEXADO AO PROCESSADO PARECER DACO,~ .
PELA APrIDVAÇÃO DA MA1ERIA. NOS '!ElMOS DO SIlBSTITUIlVO
1- CCI. (FLS. t8 A l8j.
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16 12 1996 (SF) SERVIÇO COMISSÕES PERMANENTES (SF) (SCP)
ENCAMINHADO A CAS. COM COMPIilllNCIA TERMINATIVA.

0906 1991 ISF) COMISSÃO DE ASSIMrOS SOClAIS ICAS)
RELATOR SEN JOSE ALVES.

2808 1991 (SF) COMISSÃO DE ASSIMrOS SOCIAIS (CAS) .
DEVOLVIDO PELO RELATOR SEN JOSE ALVES. COM MINUTA DE
PARECER PELA APROVAÇÃO DO PROJETO NOS TERMOS DO
SUBSTlTIJTIVO APROVADO PELA ca.

22 lO 1991 (SF) COMlSSÃOD!' ASSUNTOS SOCIAIS (CM)
A COMISSÃO APROVÃ O SUBSTITUTIVO APRESENTAnO PELO
RELATOR DA MA1ERIA NA CCJ. RATIFICANDO DESTA FORMA O
SUBSTITUTIVO DA CCJ. QUE FICA APROVADO EM TIlRNO muco
NACAS.

29 10 1991 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS ICAS)
O PROJETO RETORNA A PAUTA NOS TERMOS DO ART. lS2 DO
REGIMENTO lIITERNO PARA Su'BCOMISSÃO A TIlRNO SUPLEMENTAR.
NÃO SENDO OfERECIDAS EMENDAS. o SUBSTITUl1VO FOI
DEFlNITIVAMENTE ADOTADA NA CASo

03 111991 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCAMINHADO AO SACP.

03 11 1997 (SF) SERVIço DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
• ENCAMINHAIlOASSCLS. _""li 1997 ISF) PLENARIO (PLEN)

LEITURA PARECERES 104 - CO. Ff.VORAVEL. NOS TERMOS 00
SUBST!TUTIVO QUE OFERECE E 1ils - CAS. FAVORAva. NOS
TERMOS DO SUBSTIlUllVO gA CO. RELATORES SEN.WCIO
ALCANrARA E JOSE ALVES. •
DSF06I1 PAG 2~OO2 A2~S.

os 111997 ISF) PLENARlO (PLEN)
COMIJNICAÇÃO PRESIDENClA RECEBIMENTO DO OF. 071. DE 1997.
00 PRESIDENTE DA CAS. INFORMANDO A t.PROVAÇÃO DA MATERIA.

~n:~~~~=~~~~;~~CO)
DA COMPOSIÇÃO ~A CASA. PARA QUE O PROJETO SEJA APRECIADO
PELO PLENARlO.
DSl'06I1 PAG2401I.

06111997 (SF)SUBSEC4:OORD.LEGISLATlVAISFTtSSCLSI
PRAZO PARA 1N1EU'OS\CÃO DE RECURSO: 07 A 13 1197.

14 11 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
COMIJNICAÇÃO PRESIDENClA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO. PREV\STO NO ART. 91. PARAGRAfO TERCEIRO. DO
REGIMENTO 1NTt:RNO.

14 11 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPAOlO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF1S 11PAG

14 111997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
JUNTADO O TEXTO FINAL DA CAS. DEPOIS DE PROCEDIDA A
COl!fEl!ENClA. F0I.lIAS42 E 43. ,-Z (.2 J,.;

14 111997 A CAMARA DOS DEPUTADOS COM O 0I'1N" :z:

Oficio n' f,l f-l-(SF)

Senhor Primeiro-Secretário.

Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submetid? à revisã~

da Càmara dos Deputados. nos termos do an. 65 da Constituição Federal ? ~o!eto de Lei
do Senado n' 154 de 1996. constante dos autógrafos em anexo. que . dispoe. sobr~ a
aplicação de penalidades aos 'responsáveis e às instiltÚçães.de saú~e .. de pro~çao soc~.
públicas e privadas. bem como àquelas conveniadas com o SIstema Umco de Saúde - SUS .

SenadoFederaL em I! ~e iem~ro,1997

/7_(_~
~enad~ldo c~a Lima

/. Pl:'imeiro-5ecretario

A Sua Exéelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
i'rimeiro-Secretário da Càmara dos Deputados

PROJETO DE LEI N° 3.894, DE 1997
(Do Sr.Elias Murad)

DispOe sobre a venda e locação de fitas de vídeo com cenas de
sexo explícito.

(AS COI!ISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. I' As fitas de vídeo com cenas de "xo explicilo somente
poderio ..r vendidas ou alugadas a maiores de 19 (dezoito) anos e mediante apresen~ .
de documento de identidade, cujo número. data e órgio de expediçio deverá ser anotado

pelo estabelecimento que etõtuar a venda ou locação.

Parágrafo único. A desobediência ao disposto nesta lei sujeitará
os infratores à multa de RSl.OOO,OO, por infração.

Art. 211 O Poder Executivo estahelecem. em regulamento. o õrgão

competente para fiscalizar o cumprimento desta lei e aplicar a multa prevista no paràgrafo
único do anigo anterior.

Ar!. 3' O poder Executivo regulamentarà esta lei no prazo de 120
(cento e vmte, dias.

Art. 411 Esta lei entra em vigor apãs a sua regulamentação.

An. 511 Revogam~se as dispoSições em contrâno.

Jl:STIFlCACÃO

A venda e a locação de fita.0:; de ,'ideos pomogrilticos estã sendo
feita sem nenhum control~. até mesmo a cnança.,; e adolescentes de qualquer Idade

Pennitír o acesso a tais fitas de pessoas que, por sua pouca idade.
ainda nlo estão amadurecidas biologlca e emOCionalmente. por ceno prejudica o

'!esenvolvimento de sua personalidade e a sua educação geral.

Acreditamos ser urgente a nece!;sidade de: diSCiplinar o assunto.

estabelecendo em lei que o acesso a estas fitas só pode ser pennitido a maiores de idade.
devidamente identiticados.

Este e precisamente o obJelJvo do nosso projeto de Jei, que

estabelece multa para os casos de infração.

Por estes motivos esperamos contar com o apoio de todos os
ilustres parlamentares para a aprovação do nosso projeto.

Sala das se~sões. em'x&de ;VV de 1997.

PROJETO DE LEI N° 3.895, DE 1997
(Do Sr.Elias Murad)

Torna obrigatória a presença de selo de garantia nas embalagens
de alilleI1tos indust:r:ializadoa nas condições que especifica e dii
outras providências.

(AS COIIISSOES DE ECONOMIA, INDlISTRIA E COHllRC:tO; DE DEFESA DO
CONSUMIOOR, HllIO M!BIENTE E MINDRIAS, E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Ar!. I· É vedada a comercialização de alimentos industrializado.

cujas embalagens nio apresentem selo de garantia indicativo da qualidade dos respectivos

produtos. atestada mediante prévia análise e ínspeçio pelos ôrgãos competentes.

An. 1.11 A inobservãncia do disposto no anigo anterior toma os

1•• .llos ó1 que se refere madequados paro o consumo, por \ ICIO de qualidade.

Art. 311 A Inobservância do dIsposto no ano 111 sujeita os produtores e

comerCiantes as seguintes sanções awmmstrauvas. sem preJulzo das de batureza civil. penal e

da$: cetintdas em normas especificas: .

l-multa;

11- apreensão do produto;

m. inutilizaçào do produto;

IV - proibição d!' fabricação do produto;
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v - suspensão temporária de atividade:

VI - cassação de lícença do estabelecimento: e

Vil - interdição, ;otal ou parcia.l. do estabelecimento.

Art. 4D O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias a contar de sua publicação.

Art. 5° Esta lei entra. em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias
a contar de sua publicação.

Art.6r. Revogam-se as disposíções em ContranD.

JUSTIFICAÇÃO

Buscamos com este projeto tomar obriga.tória a comprovação da

análíse e inspeção prévlas em tooo e qualquer alimento industrializado, por parte dos órgãos

competentes. Trata-se de iniciativa. a nosso ver. de há muito necessária Com efeito.jii. ehora

de garantir ao cIdadão brasileiro a tranquilidade de saber-se protegido pelo Poder Publico

com relação aqualidade dos alimentos industnahzados que lhe são oferecidos.

PROJETO DE LEI N° 3.900, DE 1997
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Altera a Lei n2 6.226, de 14 de julho de 1915, que lIdispOe sobre
a contagem recíproca de tempo de serviço público federal e de
atividade privada, para. efeito de aposentadoria'l

•

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE E FAMtLIA; E DE CONSTITUIÇl\O E
JUSTIÇA E DE REDAÇl\O (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' O art. 4° da Le. n' 6.226, de 14 de julho de 1975, passa a

vigorar acresc\do com o seguinte parâgrafo umco;

"Art.411
.

Paragrafo úmco. pennittda. a renunCIa à aposentadoria
por tempo de servIçO, hipótese em que Otempo que lhe tenha
servido de base para concessão poderá ser computado para
outra aposentadona .,

Por todos estes motivos, contamos com o apoio de nossos pares

congressistas para a aprovação deste projeto.

A c:<lgêncla de um selo de gamnua indicativo da qualidade do

produto nas respectivas embalagens penmtiria aSSim, alcançar um duplo obj~tjvo. De um

lado, sena aperfeiç-oada. ainda mais a eficàcia dos mecamsmos de defesa do consumidor. De

outra pane, seriam atendídas exigencías de salteie públimr de ímportância indiscutível. Estes

fatores concorrem. portanto, para a utilidade da proposta que ora submetemos à apreciação

do Congresso Nacional.

""
///

de 1997.

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

Art 3° Revogam-!.'e as diSpOSições em contrario,

.n:STIFICAÇÁO_

o Projeto de Lei de nossa autoria objetiva pennitir que os

aposentados vinculados ao sistemas previdenciàrios federal, estadual, municipa.l e do
INSS possam renunCIar a este beneficIO prevldenciàrio.

Trata-se de uma medída justa. primeíramente porque julgamos

que a renúncia á aposentadoria e um. direito pessoal e intransferível do segurado. Além
disso, deve-se enfatizar que o aposentado que renunciar a seu beneficío o fará para obter
outra aposentadoria de maior valor. Se vedado este ato, estaríamos na verdade impedindo
o acréscimo de seu patrimonial índividual e mesmo familiar. Já que a aposentadoria se
converte no futuro em pensão por mone.

Merece destaque, ainda, Ofato de que a possibilidade de renuncia
da aposentadoria e providênc13 que vem ao encontro da Proposta de Emenda à

Constituição para reformular o sistema previdenciàrio brasileiro, ora em tramitação nesta
Casa, que condena a percepção cumulativa de maIS de uma aposentadoria.

Por todo o exposto, e tendo em vtsta a Importância da matéria,
contamos com o apolO dos Senhores Parlamentares para a aprovação desta nossa
propoSição.

Oficio n'.J.30~ (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos tennos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei
do Senado n' 31, de 1997, constante dos autógrafos em anexo, que "autoriza a inclnsão do
Banco Meridional do Brasil S.A. como participação brasileira na estrutura de organização
do Banco do Mercosul".

Senado Federal. em -Z! de novembro de 1997

,l~::!-j~
primeiro-secretário

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Cãmara dos Deputados

Sala das Sessões. elll20de NlWF.M8RO de 1997.

LEGISLAÇÃO CITADA ANl;SADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 6.226, DE 14 DE JULHO DE 1975

DISPÕE SOBRE A CONTAGEM
RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO
PúBLICO FEDERAL E DE ATIVIDADE
PRIVADA, PARA EFEITO DE
APOSENTADORIA.

Art. 4° - Para os efeitos desta Lei, o tempo de .serviço ou de
atividade, . conforme o caso, será computado de acordo com a
legislação pertinente, observadas as seguintes normas: •
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I - não será admitida a contagem de tempo de serviço em dobro
ou em outras condições especiais;

11 _é vedada a acumulação de tempo de serviço público com o de
atividade privada, quando concomitante;

m-não será contado por um sistema, o tempo de serviço que já
tenha servido de base para concessão de aposentadoria pelo outro
sistema;

IV - o tempo de serViço, anterior ou posterior à filiação
obrigatória à Previdência Social, dos segurados-empregadores,
empregados domésticos, trabalhadores autônomos, e o de atividade
dos religiosos, de que trata a Lei número 6.696, de 8 de outubro de
1979 somente será contado se for recolhida a contribuição
corre~pondente ao período de atividade, com os a,"éscimos legais na
forma a ser fixada em Regulamento.

* lncum IV com redação dada pela Lei número 6.864. de I" de de=embro de 1980.

............................................................................................................. 0.0

..............................................................................................................0.0

PROJETO DE LEI N° 3.902, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS31197

Autoriza a inclusão do Banco Meridional do Brasil S.A. como
participa.Ção brasileira na estrutura de organização do Banco do
Mercosul.

(As COMISSOES PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL; DE ECONOMIA,
INDOSTRIA E COMERCIO; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇllO (MERITO E ART.
54); E DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. S4) - ART.
24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. )" É o Poder Executivo autorizado a incluir o Banco Meridional
do Brasil S.A. na estrutura de organização do Banco do Mercosul, a ser criado, com
fundamento na "Declaração sobre Mecanismos Financeiros de Integração Regional",
assinada pelos Ministros dos países participantes da reunião de Fortaleza, em J7 de
dezembro de 1996.

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3· Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal. em .2 I de novembro de 1997

,.~~' ,:.'; ~~'~. ~JI..-
Senadoi:1:intomo car~ alhães )

Presidente do Senadó ederal

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA pELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

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

SEÇÃOVIIJ
Do Processo Legislativo

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

SUBSEÇÃO lIJ
Das Leis

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

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 o projeto emendado. voltará à Casa
iniciadora.
................................................................................................................
.................................................................................................................

SINOPSE

IDEIITIFlCAÇÃO
NUMERO NA ORI(iEM·. PlS O(lOJ I IlJtJ7 PROJETO DE LEI (SF)
OROÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 116 03 IQ97
SENADO: PLS 00031 1997

AlITOR SENADOR: PEDRO SIMON PMDB RS
EMENTA ALrrOR!ZA A INCLUSÃO 00 BANCO MERIDIONAL 00 BRASIL S.A. COMO

PARTICIPAÇAO BRASILEIRA NA ESTRUTIJRA DE ORGANIZAÇÃO DO BANCO DO
MERCOSUL.

DESPACHO INICIAL
UL~~ç~gMISSÃO OE ASSUNTOS ECONOMlCOS ICAE)

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPLrrADOS
1911 1997 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPLrrADOS.
OSf20 II PAG

ENCAMINHADO A·
TRAM~~çsroSEC. COORD. LEGISLATIVA ISF) (SSCLS) EM 1911 1997

n6n3 1997 ISF) PROTOCOLO LEGISLATIVO ISF) (PLEG)
ESTE PROCESSO CONTEM 05 (CINCO! FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

06 03 1997 (SF) PLENARlO (PLENl
LEITIJRA.

06 O) 19lJ7 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAE !DECISÃO TERMINATIVAI ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS. APOS PUBLICADO E DISTRffiUIDO EM AVULSOS. PELO
PRAZO DE o!i (CINCO) DIAS UTEIS.
0703 PAG SO.J8 R 5M9.

I'In3 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAEI
ENCAMINH~DO AO GABINETE DO PRESIDENm DA COMISSÃO. PARA
DIS1llIBUIÇAO.

I III~ 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAEI
RELATOR SEN WALDECK ORNELAS.

25 U6 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
DEVOLVJDO PELO SEN WALDECK ORNELAS. PARA ATENDER
A SOLICITAÇÃO DA SSCLS.

25 06 1997 ISF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
ENCAMINHADO AO SACP.

25 116 1997 (SF) SERVlÇO DE APOIO COMISSOES PERMANENTES
A SSCLS PARA ATENDER REQUERIMENTO DE INCLUSÃO EM ORDEM
DO DIA.

25116 1997 (SF) SUSSEC. CCORO LEGISLATIVA (SF)(SSCLS,
RECEBIDO NESTEORGÀO EM 2S DE JUNHO DE 111'17 ~S Illno HS.

16 U6 1997 (SFl PLENARIO (PlEN)
LEITIJRA RQ ~S2. DE AUTORIA DO SEN PEDRO SIMON.
SOLICITANDO A INCLUSÃO DA MATER1A EM ORDE.\f 00 DIA
DSF 27 06 PAG 12520

2(, Ui'! 1')1)7 (5F) SUBSEC. COORD LEGISLATIVA (SF) CSSCLSl

AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA IRQ -1511 APOS
MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE OA CAE.

~6 IJ(, 1997 tSFl SUBSEC. COORD. LEGISLATlVA (SF) tSSC'lS)
15-1.5 RECEBIDO NESTE DRGÃO. EM 26 DE JUNIIO OE l'llli

:\11 06 11}!)7 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOM1COS CCAF.)
JUNTADA MINUTA DE RELATORIO OE ALrrORtA DO SENWALDECK
ORNELAS. CONTRARIO AO PROJETO

ln 06 1')<]7 (SF) SERVlÇO DE APOIO COMISSOES PERMANENTES
1630 RECEBIDO EM 30 DEJONHODE 1997.

3006 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
1631 RECEBIDO EM 30 DE JUNHO DE 11)1)7

30 n6 1997 (SF) SUBSEC. CCORO. LEGISLATIVA ISF) (SSCLS)
ANEXEIOF. SF696. AO PERSIDENTE DA CAE. SOLlCITANDO
A MANIFESTAÇÃO NOS TERMOS ART. 2SS DO REGIMENTO INTERNO.

06 11 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMlCOS (CAE)
A COMISSÃO APROVA O PROJETO APOS VOTAÇÃO NOMINAL. COM
VOTOS VENCIDOS DOS SEN WALDECK ORNELAS. VlLSON
KLEINlJBING. BELLO PARGA. JOSE ROBERTO ARRUDA. JONAS
PINHEIRO E FREITAS NETO E DESIGNADO RELATOR DO VENCIDO
O SEN GERSON CAMATA.lJUNTADO VOTO EM SEPARADO DO SEN
WALDECK ORNELAS).

0611 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONDMICOS (CAEl
ENCAMINHADO AO SACP.

06 I I IQ97 (SF) SERVlÇO DE APOIO COMISSOES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

0711 19'J7 (SF) SUBSEC. COORO LEGISLATIVA (SF) ISSCLSl
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 07 DE NOVEMBRO DE 1997.

10 I I 1997 ISF) PLENARlO (PLENl
LEITURA PARECER 721 ·CAE. FAVORAVEL.
DSF 1111 PAGU390A2.J393,

10 11 1997 (SF) PLENARIO IPLEN)
LEITURA OF. 072. DE 1997. DO PRESIDENTE DA CAE.
COMUNICANDO A APROVAÇÃO DO PROJETO EM ()(j It 1)7. SENDO
ABERTO O PRAZO DE OS (CINCOI DIAS l.TlõIS PARA INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO. POR UM DECIMO DA COMPOSiÇÃO DA CASA. PARA QUE
A MATEIUA SEJA APRECIADA PELO PLENARIO
DSF 11 11 PAG 2+113.

11 11 1977 ISF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA tSFllSSCLSI
PRAZO PARA INTERPOSICÃODE RECURSO: 12A 18 11 n

1811 1997 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLSI
. JUNTADO O TEXTO PINAL APROVADO PELA CAE. DEPOIS DE

PROCEDIDA ACONFERENCIA. DA FL. 25
19 11 1997 (SF) PLENARlO (PLEN) •

COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSIÇAO DE
RECURSO. PREVlSTO NO ART. 'lI. PARAORAFO TERCEIRO. DO

211 11 1~~~~~:;;:gEPlITADOS COM O OFISP N".J.3Q.l'í'./1+
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Oficio n'130e (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos tenuos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei
do Senado n' 31, de 1997, constante dos autógrafos em anexo, que "autoriza a inclusão do
Banco Meridional do Brasil S.A. como participação brásileira na estrutura de organização
do Banco do Mercosul".

Senado Federal, em ..2! de novembro de 1997

) '--...~ 't·\Il. G,.-(".oc:.,.. ""'-- '

~ se~ador Ron Ido Cunha LJ.mA
Primeiro-~ecretário

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

PROJETO DE LEI N° 3.904, DE 1997
(Do Sr.CIáudio Chaves)

Obriga as instituições de Ensino Superior a fornecer todas as
informações BaIieitadas por quaisquer estudantes.

(AS COIIISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE COnSTITUIÇIlO
E JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Alt. \' As InstituiÇÕS5 de Ensino Superior são obrigadas a fomecer
quaisquer jnformaçõ~s de que disponham em seus registros a todos os estudantes que

tenham sido nelas mamculados,

Art. :0 O atraso no pagamento das mensalidades escolares ou de
qualquer outra prestação financeira não podem ser alegado como motivo para o não
fornecimento das infonnações solicitadas pelos estudantes.

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

Af\. 4", Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO
Uma das mais injustas e drásticas fonuas de sançio contra os

estudantes das lnstltuiçõcs de Ensino Superior e negar-lhes o acesso a infonuações

referentes â sua vida escolar. como dados cadastrais e curriculares, por exemplo.

Este método é. prinCipalmente. utilizado pelas Instltulçàes d~

~nsino superior. tratando·se de mecanismo comumente empregado para a puniçào de
alunos financeiramente lnadímplentes.

Esta prática consiste. evidentemente. em abuso contra a pessoa do

estudante. pela indevida m1stura de aspectos acadêmicos e financeiros. como se os

pnmenos representassem uma decorrência direta e imediata dos últimos. Levada essa
premissa as suas últimas conseqüências lógicas, a pura e Simples aqUisiçã.o do diploma

seria permitida.
É. portanto. com o objetivo de proteger os estudantes das

instituições de ensino superior e coibir tais excessos que submeto submeto este Projeto de

Lei à consideração de meus pares. certo de que representarâ um passo para que os valores
acadêmicos se sobreponham a outras considerações na educação supenor brasileira.

J

Sala das Sessões, e.p.rte ) I de 19~

.~a-

PROJETO DE LEI N° 3.908, DE 1997
(Do Sr.Inácio Arruda)

Acrescenta dispositivo ao art. 12 da Lei n2 8.989, que dispO•
. sobre isenç.!o do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
na aquísiçao de automóveis para utilizaç!o no transporte
autônomo de passageiros, bem como, por pessoas portadoras da
dificiência física, aos destinados ao transporte escolar, e di
outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI n" 1.890, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' O art. I' da Lei n° 8989, de 2-1 de fevereiro de 1995, passa a
vigorar acrescido de inciso V. com a seguinte redação:

Art.l' Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados(lPI) os amomóveis de passageiros de fabricação nacional,
com até 127 HP de potência bruta (SAE). quando adquindos por:

V-pessoas e tenha utilização exclllSlva destinada ao transporte
escolar.

Art.2' Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação.

Justificaçãõ

A lei n' 8199, de 28 de jmmo de 1991. ampliada pela Lei n' 8989, de
24 de fevereiro de 1995 isenta do Imposto Sobre Produtos Industrializados
(IPI) os automóveis de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de
potência bruta (SAE) quando adquiridos por motoristas profissionais e

pessoas que. em razão de serem portadoras de deficiênctas fisicas. não
possam dirigir automóveis commls.

Pretende-se. com a apronção deste projeto estender as pessoas a
possibilidade de adquirirem automóveiS para lIlilização exclusiva no
transporte escolar com isenção do Imposto sobre Prodlllos Industrializados
(IPI).

Cabe ressaltar finalmente . a oporturudade do presente projeto de lei
em face do indices alarmantes de desemprego . e a garantia de uma renda
minima para os motoristas autónomos que alUam no ramo de transporte
escolar.

Sala da sessões. 20 de novembro de 1997,

+/ 'r~ ;
.... . _ (,j'-L_'<·)·'~'

-------.! Inácio Arruda.,
Depmaoo Federal (PCdoB-CE)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

LEI N° 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

DISPÕE SOBRE ISENÇÃO DO !MP('<HO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZf..00S
(IPI) NA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEIS
PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE
AUTÔNOMO DE PASSAGEIROS, BEM
COMO POR PESSOAS PORTADORAS DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA E AOS
DESTINADOS AO TRANSPORTE
ESCOLAR, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
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Art. 10 - Ficam isentos ov Imposto sobr~ Prod.utos
Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de
L..:ricação nacional de até 127 HP de potência bruta (SAE),
quando adquiridos por:

I - motoristas profissionais que exerçam, comprovadamente,
em v!,ículo de sua propriedade atividade de condutor autônomo
de passageiros, na condição de titular de autorização, permissão
ou concessão do Poder Público e que desb.tem o automóvel à
utilização na categoria de aluguel (táxi);

* Inciso I com redação dada pela Lei n. 9.317. de 05112/1996 •

II - motoristas profissionais autônomos titulares de
autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço
de transporte individual de passageiros (táxi), impedidos de
continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição
completa, furto ou roubo do veículo, desde que destinem o
veículo adquirido à utilização na categoria de aluguel (táxi);

III - cooperativas de trabalho que sejam permissionárias ou
concessionárias de transporte público de passageiros,. na
categoria de aluguel (táxi), desde que taÍs veículos se destinem'à
utilização nessa atividade;

IV - pessoas que, em razão de serem portadoras de
deficiência fisica, não possam dirigir automóveis comuns.

Art. 20 - O beneficio de trata o art.! o somente poderá sei
utilizado uma vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido há
mais de três anos, caso em que o beneficio poderá ser utilizado
uma segunda vez.

* Artigo com redação dadape/aLei n. 9.317. de 05//2'1996.

Art. 30 - A isenção será reconhecida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda, mediante prévia
verificação de que o adquirente preenche os requisitos previstos
nesta Lei.

Art. 40 - Fica assegurada a manutenção do crédito do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) relativo às
matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de
embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos
produtos referidos nesta Lei.

. Art. 50 - O imposto incidirá normalmente sobre quaisquer
aéessérios opcionais que não sejam equipamentos originais do
veículo adquirido.

Art. 60 - A alienação do veículo, adquirido nos termos desta
Lei ou das Leis números 8.199, de 28 de junho de 1991, e 8.843,
de 10 de janeiro de 1994, antes de três anos contados da data de
sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam às condições e aos
requisitos estabelecidos nos referidos diplomas legais, acarretará
o pagamento pelo alienante do tributo dispensado, atualizado na
forma da legislação tributária.

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo
sujeita ainda o alienante ao pagamento de multa e juros
moratórios previstos na legislação em vigor para a hipótese de
fraude ou falta de pagamento do imposto devido.

Art. 70 - No caso de falecimento ou incapacitação do
motorista profissional alcançado pelos incisos 1 e II do art.1°
desta Lei, sem que tenha efetivamente adquirido veículo
profissional, o direito será transferido ao cônjuge, ou ao herdeiro
designado por esse ou pelo juízo, desde que seja' mqtorista
profissional habilitado e destine o veí~ulo ao serviço de táxi.

Art. 8° - Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória número 790, de 29 de dezembro de 1994.

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
vigorando até 31 de dezembro de 1995.

* Vide a lei número 9.3/7. de 05i/2'/996, que prorroga a/é 3///2,'/997. o
prazo de que traia este artigo.

Art. 10 - Revogam-se as Leis números 8.199, de 1991, e
8.843, de 1994. '

LEI N. 8.199 - DE 28 DE JUNHO DE 1991

Concede isenção do Imposto IObre Produtos Industrializados - IPI na
aquiJlição de autom6Vllis para utilização no transporte autllnomo

de pasllageirOB, bem como por pesaoas portadoras de
deficiência fisica e aoe destinados ao transporte

escolar, e cU outras providências

O Presidente da República.

Faço sabêr que o Congresso Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1~ Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
OB autom6veis de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência
bruta (SAE) quando adquiridos por:

I - motoristas profissionais que, na data da publicação desta Lei, exerçam
comprovadamente em veículo de sua propriedade a atividade de condutor autôno
mo de passageiros, na condição de titular de autorização, permissão ou concessão
do poder concedente e que destinem o automóvel à utilização na categoria de alu
guei (táxi);

n - motoristas profissionais autõnomos titulares de autorização, permissão
ou concessão para exploração do serviço de transporte individual de passageiros
(táxi), impedidos de continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição
completa, furto ou roubo do veiculo, desde que destinem o veiculo adquirido à uti
lização na categoria de aluguel (táxi);

m - cooperativas de trabalho que sejam permissionárias ou concessionárias
de transporte público de passageiros. na categoria de aluguel (táxi), desde que
tais veículos se destinem à. utilização nessa atividadej

IV - (vetado).

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 2? O benefício previsto no artigo precedente somente poderá ser utili
zado uma única vez.

Art. 3? A isenção ser;i: reconhecida pelo Departamento da Receita Federal
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, mediante prévia verificação
de que o adquirente preenche os requisitos previstos nesta Lei.

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 4? Fica assegurada a manutenção do crédito do Imposto sobre Produ
tos Industrializados - IPI relativo às matérias-primas, aos produtos intermediá
rios e ao material de embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos
produtos referidos nesta Lei.

Art. 5? O imposto incidirá normalmente sobre quaisquer acessórios opcio
nais que não sejam equipamentos originals do veíc)1lo adquirido.

PROJETO DE LEI N° 3.910, DE 1997
(Do Sr.Paulo Paim)

Disp5e sobre a ação da União no incentivo à pesquisa de doenças
etna-raciais e a programas de educa.ção e sa.úde a ela.s relativos.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; E DE CONSTITUIÇllO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art I' A União incentivará a pesquisa de doenças
etno-rnclars que acometem a população brasileirn afrodescendente, bem como
desenvolverá programas de educação '" saúde que promovam a sua prevenção e
adequado tratamento,

Art2' As doenças etno-rnciais e os programas mencionados
no ar!. I' serão definidos em regulamento.

Art3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

JUSTIFICAÇÃO

Recentes pesquisas têm demonstrado a incidencia de
doenças tipicas sobre a população brasileirn modescendente, cuja prevenção e
tratamento são praticamente inexistentes no sistema de saúde. A própria naturCZ1l de tais

doenças é muito pouco conhecida, deixando ao desamparo significativa parcela de
cidadãos brasileiros.

As conclusões de recente Seminário, realizado, no corrente
ano, pelo propno Ministério da área sobre a saúde da população negra, são

extremamente contundentes nesse sentido, instando a tomada de providCncias urgéntes
que preencham tallacWlll e promovam o justo atendimento das diferentes necessidades
dentro dos campos médico-científico, educacional, social e de desenvolvimento de

JlfOgmmas de saúde.
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JUSTIFICAÇÃO

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

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

o Congresso Nacional decreta:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEGISLAÇÃO CITADA E ANEXADA PELA
COORDENDAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

LEI N° 9.455, DE 07 DE ABRIL DE 1997

DEFINE OS CRIMES DE TORTURA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - Constitui crime de tortura:
I _ constranger alguém com emprego de violência ou grave

ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: _
a) com o fím de obter informação, declaração ou confissao da

vítima ou de terceira pessoa; . .
b) para provocar ação ou omissã~ de natu~e~ cnmmosa;
c) em razão de discriminação racIal ou rehglOsa; .
II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou ~utondad~, com

emprego de violência Qu.graYe.ameaç,lj.,;a intenso sofi'Jm.ento fíSICO, ou
mental, como fonua de aplicar castigo pessoal ou medIda de carater
preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ lO _ Na mesma pena incorre q~em subm~te pessoa presa ou

sujeita a medida de segurança a so~mento ~StCO ,?U mental, por
intennédio da prática de ato não prevIsto em leI ou nao resultante de
medida legal. .

§ 20 _ Aquele que se omite em face dessas condutas, qu,:mdo tmha
o dever de evitá-las ou apurá-Ias, incorre na pena de detençao de um a

quatro anos. , .
§ 3D _ Se resulta lesão corporal de natureza grave ou graVlsSuna, ~

pena é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão e
de oito de dezesseis anos.

§ 40 _ Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:
I - se o crime é cometido por agente público; .
II - se o crime é cometido contra criança, gestante, defiCIente e

adolescente;
III - se o crime é cometido mediante seqüestro.
§ 50 _ A condenação acarretará a perda do cargo, função ou

emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo

da pena aplicada. , . .*60 _ O crime de tortura é inafiançavel e msuscetlvel de graça ou
anistia,

§ 70
- O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese

do § 20
, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.

. Art. 20
- O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime não

tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira
ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira.

Art. 3D
- Esta Leí entra em vigor na data de sua publícação.

Art. 40
- Revoga-se o art. 233 da Lei n. 8.069, de 13 de julho de

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

de 1997.Sala das Sessões, enilj(le ~1

~

Art. 10 Fica revogado o art. 4' da Lei n' 9 455. de 7 de abril de

\997. e restaurado o art. 233 da Lei n' 8 069. de 13 de julho de 1990.

o propósito do presente projeto de lei é assegurar o

compromisso de ação da União nesta grave questão, o que constitui verdadeiro

impemtivo de justiça social e cidadania.

Estou convencido de que o mérito da população há de

gmantir o apoio dos ilustres Pares para sua aprovação.

Assim. proponho a revogação do art. 4;' da Lei nO 9455 e.

concomitantemente. a repristinação do aR 133 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com isso. sera reparado o equivoco cometido e se estará observando. ainda. o art, 2°. § 3°.

da Lei de Introdução ao Código Civil. segundo o qual "salvo disposição em contràrio. a lei

revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência."

PROJETO DE LEI N° 3.913, DE 1997
(Do Sr.José Pinotti)

Ocorre que a referida lei. em seu artigo 4'. revogou o art. 233 do

Estatuto da Criança e do Adolescente. Como consequência dessa revogação. a punição

para o crime de tortura contra menores. ainda quando tenha o mesmo resultado em lesões

corporais de natureza gravíssima ou em morte. ficou sensivelmente reduzida.. o que é

absolutamente injustificável. Para ilustrar o que acabo de mencionar. veja-se que. nos

termos do revogado 3rt. :33 do ECA.~ura da qual resultasse morte impingia ao

criminoso uma pena de quinze a trinta anos de reclusão Com a nova lei. esta pena será de.
no ma'<imo. \"inte e um 3l}OS e três meses (dezesseis anos. acrescidos de até a terça parte)

Com a apresentação deste projeto de lei. procuro corrigir grave

eqUiVOCO cometido pelo legislador por ocasião da elaboração da Lei n° 9455. que define 05

..:rimes de tortura e que esta em vigor desde a sua publicação. em 0& de abril do corrente

ano.

Revoga o art. 42 da Lei n2 9.455, de 7 de abril de 1997, que
"define os crimes de tortura e dá outras providências 11 , e
restaura o art. 233 da Lei n2 8.069, de 13 de julho de 1990, que
"dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá
outras providências_li

Conto com o esclarecido apoio de meus ilustres Pares para a
aprovação deste projeto.

S~a das sess~1\de ~. :~9+

'd:x~

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

DISPÓE SOBRE O ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO .ADOLESCENTE, E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.

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

LIVRO 11
................................................................................................................

PARTE ESPECIAL
.................................................................................... \ .
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TíTULO VII
Dos Crimes e das Infrações Administrativas

CAPÍTULO I
Dos Crimes

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n •••••••••••••••••••••••••••

SEÇÃO II
Dos Crimes em Espécie

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

Art. 233 - Revogado pela Lei n. 9.455. de 07/04/1997.

* O texto dizia:
"Art. 233 - Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade,

guarda ou vigilância a tortura:
Pena - reclusão de um a cinco anos.
§ 1°. Se resultar lesão corporal grave:
Pena - reclusão de dois a oito anos.
§ 2°. Se resultar lesão corporal gravísssima:
Pena - reclusão de quatro a doze anos.
§ 3°. Se resultar morte:
Pena - reclusão de quinze a trinta anos."

DECRETO-LEI N° 4.657, DE 04 DE SETEMBRO DE 1942

LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO
CIVIL BRASILEIRO.

Art. 1° - Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em
todo o País 45 (quarenta e cinco) dias depois de oficialmente
publicada.

§ 1° - Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei
brasileira, quando admitida, se inícia 3 (três) meses depois de
oficialmente publicada.

§ 2° - A vigência das leis, que os govemos estaduais elaborem por
autorização do Govemo Federal, depende da aprovação deste e
começará no prazo que a legislação estadual fixar.

* Esta norma, elaborada sob o regime constitucional de 1937, já
não tem aplicação desde a Constituição de 1946.

§ 3° - Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação
de seu texto, destinada a correção, o prazo deste artigo e dos
parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação.

§ 4° - As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei
nova.

Art. 20
- Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor

até que outra a modifique ou revogue.
§ 1° - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o

declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2° - A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a
par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

§ 3° - Salvo' disposição em contrário, a lei revogada não se
restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

.......................................................................................................~\ .

PROJETO DE LEI N° 3.917, DE 1997
(Da Sra. Maria Elvira)

Dispõe sobre a comemora.ção de feriados antecipadamente às
segundas-feiras.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 3.250, DE 1997,

O Congresso Nacional decreta:

Art. I' Serão comemorados antecipadamente às segundas-feiras,

os feriados que recaírem entre as terças e as sextas-feiras.

Art. 2' Excetuam]se os feriados dos dias I' de janeiro
(Confraternização UIÚversal), 7 de setembro (Independência), 25 de dezembro (Natal),
Sexta-Feira Santa, Corpus Christi e Carnaval.

Art. 3° Havendo mais de um feriado na mesma semana., o posterior

será comemorado na segunda-feira da semana seguinte.

Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 50 Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A comemoração ·i::le feriados que recaem no meio da semana

constitui um problema para as atividades produtivas do pais. pois. a intem1pção acontecida

com o final de semana volta a repetir-se após a segunda-feira.

Há tambêm a tendência do trabalhador de emenelar O fim de
semana com o feriado, perdendo-se, assim, um dia útil.

Por outro lado, reconhecemos que os feriados são importantes, não

só para que se comemore certas datas de grande interesse, quanto para que se saia da
rotina do trabalho.

A comemoração de feriados às segundas-feiras será a solução para

q~e não haja prejulzos nas atividades financeiras e para que os trabalhadores tenham um
feriado mais prolongado.

Contamos com ~ apoio dos ilustres Pares para a aprovação deste
Projeto de Lei.

PROJETO DE LEI N° 3.918, DE 1997
(Do Sr.Tuga Angerami)

Modifica o art. 29 da Lei n~ 9.317, de 5 de dezembro de 1996.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 1.890, DE 1996)

oCongresso Nacional decreta:

Art. I' O art. 29 da Lei n' 9.317, de 5 de dezembro de 1996, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 29 .

I - motoristas profissionais que estejam aptos para cxercer oU
qu,e exerçam, comprovadamente, em veiculo de sua propriedade
atividade de condutor autônomo de passageiros, na condição de
titular de autorização, permissão ou concessão do Poder Público c
que destinem o automóvel à utilização na categoria ele alu&UoeJ
(táxi).

v ~ parente natural até 3° grau. cônjuge. tutor ou curador de
pessoa que, portadora de deficiência fisica ou mental comprovada.
seja declarada inapta para dirigir veículos e que destinem o
automóvel ao uso exciusÍvo dessas pessoas.
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Parágrafo único. No caso do inc. V, o veículo adquirido com
isenção sem. identificado com selo especial e sua destinação
especifica constará do Certificado de Registro e Licenciamento do
Veículo.·'

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

JUSTIFICAÇÃO

A lei concessiva do beneficio fiscal da isenção do IPI (Lei n'

8.989, de 241211995) e sua prorrogação (Lei n' 9.317, de 511211996) já recooheceram as

dificuldades das pessoas portadoras de deficiência fisic", impossibilitadas de conduzir

velculos sem adequada adaptação.

Cabe alertar, no entanto, que parcela significativa deste

contingente da população encontra-se excluida do gozo do beneficio, quando dele mais

necessitam, porquanto a deficiência física ou mental que lhes acomete os toma inaptos

para conduzir veículos, mesmo que adaptadQ'S.

Em outras palavras. aqueles cuja locomoção é ainda mais difícil,

não se acham contemplados pelo beneficio fiscal, sujeitando-se à utilização do transporte
coletivo ou do transporte por meio de aluguel, nem sempre satisfatório ou disponível

. Por outro lado. os motoristas profissionais aptos para o exercício

da profissão, mas que à data da concessão da beneficio não a exerciam, acham~se

iguaImente excluídos de seu gozo, exercendo hoje a atividade em condições diferenciadas

dos demais, com flagrante prejuízo.

Para evitar a ocorrência de fraudes, dotou·se a. proposição de

cautelas por meio de exigências especiais de identificação e comprovação do uso do

veiculo pelos portadores de deficiência.

Pela justiça do objetivo deste projeto dé lei, contamos com o apoio

dos nobres Pares desta Casa para sua aprovação.

Sala das Sessões, emerde II de 1997.

~~'
Deputado TUGA ANGERAMI

LEGISLAÇÃO CffADA E ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS

LEI N° 9.317. DE 05 DE DEZEMBRO DE 199~
DISPÕE SOBRE O REGIME TRIBUTÁRIO DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, INSTITIJI O SISTEMA
INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRlBufçÕES DAS MICROEMPRESAS E
DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
SIMPLES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

·0APÍTOLO VIII
Das Disposições Gerais e Transitórias

.....................................................................................................................
SEçÃom

Do Conselho Deliberativo do SEBRAE
... ~ .

Art. 28 - A Lei n. 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, com
vigência prorrogada pela Lei n. 9.144. de 8 de dezembro de 1995•.
passa a vigorar até 31 de dezembro de 1997.

Art. 29 - O inciso I do art.1 o e o art. 20da Lei n. 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995. passam a vigorar com a seguinte redação:

*Alteraçãojá processada na Lei Modificada.

Art. 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 10 de janeiro de 1997.

- LEI N° 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995 .

DISPÕE SOBRE ISENÇÃO DO IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI) NA AQillSIÇÃO DE AUTOMÓVEIS
PARA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE
AUTÔNOMO DE PASSAGEIROS, BEM
COMO POR PESSOAS PORTADORAS DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA E AOS
DESTINADOS AO TRANSPORTE
ESCOLAR, § E DÁ OUTRAS'
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de
fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta (SAE)
quando adquiridos por: '

I - motoristas profissionais que exerçam, comprovadamente,
em veículo de sua propriedade atividade de condutor autônomo
de passageiros, na condição .de titular de autorização, permissão
ou concessão do Poder Público e que destinem o automóvel à
utilização na categoria de aluguel (táxi);

* Inc/so I com redação dada pela Lei n. 9.317. de 05"I2 1996.

II - motoristas profissionais autônomos titulares de
autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço
de transporte individual de passageiros (táxi). impedidos de
continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição
completa, furto ou roubo do veículo, desde que destinem o
veículo adquirido à utilização na categoria de aluguel (táxi);

m - cooperativas de trabalho que sejam pennissionárias ou
concess.ionárias de transporte público de passageiros, na
categona de aluguel (táxi), desde que tais veículos se destinem à
utilização nessa atividade;

IV - pessoas que, em razão de serem portadoras de
deficiência fisica, não possam dirigir automóveis comoos.

.. Arf. 20
- O beneficio de trata o art.lo somente poderá ser

uttl.lzado uma vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido há
mais de três anos, caso em que o beneficio poderá ser utilizado
uma segunda vez.

*Artigo com redação dadape1aLet n. 9.317, de 05/12/1996.

~. 30 - A isenç~. se!~ reconhecida pela Secretaria d~'
Re~elta Eederal do Min~steno da Fazenda, mediante prévi :
venficaç.ao de que o adqUirente preenche os requisitos previsto .
nesta Lei. .

Art. 40
- Fica assegurada a manutenção do crédito do

Jmp?s.to s?bre Produtos Industrializados (IPI) relativo às.
matenas-pnrnas, aos produtos 1ntennediários e ao material de
embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos
produtos referidos nesta Lei.

Art. 50 - O imposto incidirá nonnalmente sobre quaisquer
acessórios opcionais que não sejam equipamentos originais do
veículo adquirido.

. Art. 60
- J:>. al~enação do veículo, adquirido nos tennos desta

LeI ou d~ Le~s numeras 8.199, de 28 de junho de 1991, e 8.843,
de 10 de JaneIro de 1994, antes de três anos contados da data de
sua ~'l.uisição, a pe~soas que não. satisfaçam às condições e aos
reqUISItos estabeleCidos nos refendos diplomas legais, acarretará
o pagamento pelo alienante do tributo dispensado, atualizado na
fonna da legislação tributária.
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Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo
sujeita ainda o alienante ao pagamento de multa e juros
moratórios previstos na legislação em vigor para a hipótese de
fraude ou falta de pagamento do imposto devido.

Art. 7° - No caso de faleciment? ~u incapacitação d~
motorista profissional alcançado ~elos mClsos I ~ .TI do ~.l
desta Lei, sem que tenha efe!lvamen!e. adqUIrIdo velc~lo
profissional, o direito será transfendo ao conJuge, o~ ao herd~lfo
designado por ~~se ou pel? juízo" desde que. seja mo1?nsta
profissional habIlitado e destIne o veIculo ao semço de táxi.

Art. 8° - Ficam convalidados os atos praticados com base na
Medida Provisória número 790, de 29 de dezembro de 19~4. _

Art. 9< - Esta Lei entra em vigor na data de sua pubhcaçao,
vigorando até 31 de dezembro de 1995.

* Vide a Lei número 9.317, de 05/12/1996, que prorroga até 31í12J1997, o

prazo de que rrata este artigo.
Art. 10 - Revogam-se as Leis números 8.199, de 1991, e

8.843, de 1994.

PROJETO DE LEI N° 3.919, DE 1997
(Do Sr.Tuga Angerami)

Dá nova redaçi10 ao art. 43 da Lei n2 8.078, de 11 de set~ro de
1990.

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. 54) - ART. 24,
lI)

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1° O ano 43 da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de
1990, pas.sa a vigorar com a seguinte redação:

" Ar!. 43. O consumidor, sem prejuizo do disposto no art.
86, terá acesso às infonnações existentes em cadastros, fichas, registros e
dados pessoais e de conswno arquivados sobre ele, bem como sobre as suas
respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de cousumidores devem ser
objetivos. claros. verdadeiros e em linguagem de facil compreensão. não
podendo conter informações negativas referentes a periodo superior a cinco
anos..

§ 2° A abenura. bem como toda e qualquer alteração. de
cadastro, ficha. registro e dados pessoais e de conswno sera, obrigatoriamente.
comunicada por escrito ao consumidor, no prazo de cinco dias úteis.

§ 3° Os responsáveis por bancos de dados e cadastros
relativos a consumidores, bem como por serviços de proteção ao crédito e
coDg~neres ficam obrigados, mediante solicitação de consumidor, a
foruecer-Ihe, gratuitamente, e no prazo de cinco dias úteis, qualquer tipo
de certidio.

§ 4" Os responsáveis por bancos de dados e cadastros
relativos a consumidores, bem como por senoiços de proteção ao crédito e
cong~neres, ao prestarem informação sobre' consumidor, informarão,
obrigatoriamente, seu nome completo ou razão social, número da
Carteira de Identidade e órgão emissor, número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ou número de
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
bem como filiação.

§ 5° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos
seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o
arquivista,' no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais
destinatãrios das infonnações incorretas.

§ 6° Os bancos de dados e cadastros re1Btivos a
consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são
considerados entidades de carater público.

§ 7" Consumada a prescrição relativa à cobrança de
débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de
Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar
novo acesso ao crédito junto aos fornecedores."

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

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

JUSTIFICAÇÃO-

A proposta mudança na redação do parãgrafo segundo do
art. 43 da Lei nO 8.078, de 1I de setembro de 1990, destina-se a suprir uma
laclU'a desse dispositivo, pois. ao estabelecermo, prazo de cinco dias úteis
para que a comunicação ali prevista seja prestada ao consumidor
conferimos-lhe efetividade. '

Nossa disposição de acrescentar dois parãgrafos ao artigo
43 deve-se, em prim.eir~ lugar, à necessidade de ficar estabelecido em lei que
o ~ons.unudor tem direito a receber gratuitamente as certidões que necessitar,
haja Vista que, atualmente, essas certidões são cobradas do constunidor muito
embora as entidades que as fornecem sejam consideradas de earater público.

Em segundo lugar, porque muitas informações sobre o
consumidor têm sido prestadas sem o devido cuidado e causado grandes
transtornos a consumidores que têm homônimos. Estamos convictos de que a
forma ora proposta para prestação de informação sobre constunidor evitará os
recorrentes problemas com homônimos.

Pelo acima exposto, contamos com o apoio dos llustres
Pares para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, em 2.5""de '-'O"'~LOde 1997.

~-CW'~~
Deputado TUGA ANGERAMl

LEGISLAÇÃO CITADA ANEX'l'DA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO
CONSUMIDOR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

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

CAPÍTULO V
Das práticâs Comerciais

. .

SEÇÃO VI
Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores

Art. 43 - O consumidor. sem prejuízo do disposto ito Art.
86, terá acesso às infonnaçães existentes em cadastros, fichas,
registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele,
bem como sobre as suas respectivas fontes.
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§ 10 - Os cadastros e dados de consumidores devem ser
objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil
compreensão, não podendo conter informações negativas
referentes a período superior a 5 (cinco) anos.

§ 2° - A abertura de cadastro, ficha, registro e dados
pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao
consumidor, quando não solicítada por ele.

§ 3° - O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos
seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção,
devendo o arquivista, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
comunicar a alteração aos eventuais destinatários das
informações incorretas.

§ 4° - Os bancos de dados e'cadastros relativos a
consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres
são considerados entidades de caráter público.

§ 50 • Consumada a prescrição relativa à cobrança de
débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos
Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que
possam' impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos
fornecedores.

TÍTULürn
Da Defesa do Consumidor em Juizo

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 86 - (Vetado).

PROJETO DE LEI N° 3.920, DE 1997
(Da Comissão de Ciência e TecnoIogia, Comunicação e Informática)

Altera a Tabela de Valores da Taxa de 'Fiscalização da Instalação
por Estação, objeto do ANEXO lI!, da Lei nO 9.472, de 16 de
julho de 1997 f que dispõe sobre a organização dos serviços de
telecomunicações, a criação e o funcionamento de um õrqao
regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda
Constituicional n2 8, de 1995 ..

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇllO (MERITO E ART. 54); E DE
CONS~ITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54))

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - A Tabela de Valores da Taxa de Fiscalizaçio da Instalação por
Estação, objeto do ANEXO I1L da Lei nO 9.472. de 16 de julho de 1997, é alterada nos itens e
valores aseguir relacionados:

22. Serviço Especial de TV por Assinatura 600.00

26. Serviço Especial de Repetição de Televisão ISO.oo

27. Serviço Especial de Repetição de Sinais de TV Via
Satélite ISO,oo

28. Serviço Especial de Retransmissão de TV ISO,oo

38. Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média a) potência atê 200,00
l.OO0W
b) potencia de
1.000 W até
10.OOOW 400.00
c) potência de
10.000 W até
SO.ooOW 1.000,00
d)potência acima
de50.oooW 2.000.00

39. Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Cunas 200,00
O. Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas

Tropicais 200,00
41. Somço de Radiodifusão Sonora em Frequêneia a) potência até
Modulada 1.000W 200,00

b) potência de
1.000 W até
10.000W 400,00
c) potência de
10.000 W até
50.000W 1.000,00
d) potência acima
de50.oooW 2.000.00

r42. Serviço de Radiodifusão de Sons e !Irulgens a) classe B 2.000,00
b) classe A S.ooo,oo
c) classe E 10.000,00

43. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos Ligação - Transmissão PrograIIUIS

43.1 - Radiodifusão Sonora a) Potência até
1.000W 70,00
b) Potência de
1.000 W até
10.OOOW ISO,OO
e)Potência acima
de lO.oooW 300,00

143.2 - Televisão a) classe B 200,00
b) classe A 400,00
c) classe E 600,00

43.3 - Televisão por Assinatura 200,00
44. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - Reportagem Externa

44.1 - Radiodifusão Sonora a) Potência até
I.000W 70,00
b) Potência de
1.000 W até
1O.000W 150,00
c)Potência acima.
de 10000 W 300.00

44.2 - Televisão a) c1asseB 200,00
b) classe A 400,00
c) classe E 600,00

44.3 - TeleVIsão por Assinatura 200,00

45. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - Comunicação de Ordens

45.1 - Radiodifusão Sonora a) Potência de
até l.oooW 70,00

- b) Potência de
1.000 W até
10.000W 150,00
c)Potência acima
de 10.000W 300,00

45.2 - Televisão a) classeB 200,00
b) classe A 400,00
c) classe E 600,00

45.3 - Televisão por Assinatura 200,00

46. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - Telecomando

46.1 - Radiodifusão Sonora a) Potência até
l.OOOW 70,00
b) Potência de
1.000 W até
lO.oooW 150,00
c)potência acima
de 10.OOOW 300,00

46.2 - Televisão a) elasseB 200,00
b) classe A 400,00
c) classe E 600,00

146.3 - Televisão por Assinatu!"o 200.00

47. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos - Telemedição

47. I - Radiodifusão Sonora a) Potência até
l.OOOW 70,00
b) Potência de
1.000 W até
10.000W 150,00
e)Potência acima
de 10000 W 300,00

47.2 - Televisão a) classe B 200,00
b) classe A 400,00
c) classe E 600.00

47.3 - Televisão por Assinatura 200.00

48. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos 150,00

Art. 2· - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
ANEXOIlI

ANEXO I DA LEI N. 5.070, DE 7 DE JULHO DE 1966

TABELA DE VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO
DA INSTALAÇÃO POR ESTAÇÃO (EM R$)

2. Serviço Telefônico Público Móvel Rodoviário/Telestrada
a) base: 134,08
b) móvel: 26,83

4. Serviço de Radiocomunicação Aeronáutica Público - Restrito
a) base: 6.704,00
b) móvel: 536,60

134,08
268,16
402,24
536,32

1.340,80
1.340,80
26,83

3. Serviço Radiotelefônico Público
a) até 60 canais:
b) acima de 60 até 300 canais:
c) acima de 300 até 900 canais:
d) acima de 900 canais:

1. Serviço Móvel Celular
a) base:
b) repetidora:
c) móvel:

Os valores atribuidos a "Taxa de Fiscalização da Instalação por Estação" pela
Lei n" 9..:172, de 16 de julho de 1997, tiveram elevação tão significativa, chegando a atingir
mais de 12.000 % (doze mil por cento) em relação aos níveis atua!mente praticados, que
fatalmente não poderá ser suportada pelas emissoras de Radiodifusão Sonora, em particular,
do interior do Pais e por inúmeras enússoras de televisão. Também os Serviços Especiais de
Repetição e de Retransmissão de Televisão, que representam a interiorização dos serviços de
televisão, tiveram majoração excessiva, em função do seu caráter social.

As emissoras de radiodifusão sonora "de âmbito local e regional, na sua
totalidade situadas em pequenas cidades do interior do País e que desempenham importante
papel social junto as comunidades que atendem, foram as mais penalizadas pela elevação da
Taxa de Fiscalização aprovada pela Lei n' 9.472197. pois.a taxa atual que é de RS 97,66 foi
majorada para RS 12.067.20 no caso de emissoras FM e para RS 9.167,25 no caso de
emissoras AM.

Citadas emissoras, tem faturamento mensal, que em muitas delas sequer atinge
a metade do novo valor fixado para a Taxa de Fiscalização.

Além do mais, os valores atuais da Taxa de Fiscalização são fixados em
"UFIR" e, portanto, atualizados automaticamente, não se justificando a excessiva correção
que foi introduzida pela Lei n' 9.472/97; que aliás e a propósito, demonstra absoluta falta de
critério na fixação dos valores da referida Taxa.

Enquanto fixa em RS 12.067.20 a Taxa de Instalação para uma Emissora de
FM, que geralmente encontra-se instalada em uma cidade de 10.000 a 50,000 habitantes no
interior do País, estabelece para uma TV a Cabo em área de até 300.000 habitantes a taxa de
RS 10.056,00.

A exorbitância dos valores fixados para a Taxa de Fiscalização das
Telecomunicações (Taxa da Instalação), no tocante aos Serviços de Radiodifusão Sonora e de
Sons e Imagens e para Repetição e Retransmissão de Televisão exigem um imediato reparo,
principalmente pelo exagero das correções efetuadas em relação aos valores atuais, pois numa
economia estável, com inflação anual estimada em menos de 6 %, não é admissível reajustar as
valores da Taxa de Fiscalização em níveis superiores a 12.000 %.

Sala das Sessões, em ~q de 11 de 1997.

l .
'~v1i i I

Deputado MALuLY . O
Presillente

5. Serviço Limitado Privado
a) base:
b) repetidora:
c) fixa:
d)móvel;

402,24
201,12
26,83
26,83

13. Serviço Especial para Fins Científicos ou Experimentai~

a) base: 137,32
b) móvel: 53,66

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES, A CR;IAç~O
E FUNCIONAMENTO DE UM ORGAO
REGULADOR·E OUTROS ASPECTOS
INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 8, DE
1995.

LIVRO I
Dos Princípios Fundamentais

Art. 10 - Compete à União, por intennédio do órgão
regulador e nos tennos das políticas estabelecidas pelos Poderes
Executivo e Legislativo, organizar a exploração dos serviços de
telecomunicações..

Parágrafo único. A organização inclui, entre outros
aspectos, o disciplinamento e a fiscalização da execução,
comercialização e uso dos serviços e da implantação e
funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da
utilização dos recursos de órbita e espectro de radiofreqüências.

Art. 20
- O Poder Público tem o dever de:

I - garantir. a toda a população, O acesso às
telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições
adequadas; . . .

II - estimular a expansão do uso de redes e serviços de
telecomunicações pelos serviços de interesse público em
beneficio da população brasileira;

m - adotar medidas que promovam a competição e a
diversidade dos serviços, incrementem sua oferta e propiciem
padrões de qualidade compatíveis com a exigência dos usuários;

. IV - fortalecer o papel regulador do Estado;
V - criar oportunidades de investimento e estimular o

desenvolvimento tecnológico e industrial em ambiente
competitivo;

6. Serviço Limitado Móvel Especializado
a) base em área de até 300.000 habitantes:
b) base em área acima de 300.000
até 700.000 habitantes:
c) base acima de 700.000 habitantes:
d)móvel:

7. Serviço Limitado de Fibras Óticas:

8. Serviço Limitado Móvel Privativo:·
a) base:
b)móvel:

9. Serviço Limitado Privado de Radiochamada
a) base:
b) móvel:

10. S'rviço Limitado de Radioestrada
a) base:
b)móvel:

11. Serviço Limitado Móvel Aeronáutico:

12. Serviço Limitado Móvel Marítimo
a) costeira: .
b) portuária:
c) móvel:

14. Serviço Especial de Radiorrecado
a) base:
b)móvel:

670,40

938,20
1.206,00
26,83

134,08

670,40
26,83

670,40
26,83

134,08
26,83

134,08

670;40
670,40
67,04

670,40
26,83
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----------------------------
10.056,00

13.408,00
16.760,00

1.340,80

33,52
33,52
26,83

34. Serviço Rádio do Cidadão
a) fixa:
b) base:
c) móvel:

35. Serviço de TV a Cabo
a) base em área de até 300.000 habitantes:
b) base em área acima de 300.000
até 700.000 habitantes:

c) base acima de 700.000 habitantes:

37. Serviço de Televisão em Circuito Fechado:

36. Serviço de Distribuição de Sinais de TV por Meios Físicos:
5.028,00

isento

isento

670,40
670,40
26,83

938,20
1.206,00
26,83

670,40

16. Serviço Especial de Freqüência Padrão:
-------._--

17. Serviço Especial de Sinais Horários~

18. Serviço Especial de Radiodeterminação
a) fixa:
b) base:
c) móvel:

15. Serviço Especial Radiochamada
a) base em área de até 300.000 habitantes:
b) base em área acima de 300.000
até 700.000 habitantes:

c) base acima de 700.000 habitantes:
d)móvel:

19. Serviço Especial de Supervisão e Controle
a) fixa:
b) base:
c) móvel:

670,40
670,40
26,83

38. Serviço de Radiodifusão Sonora em Onda Média
a) local e regional: 9.050,40
b) nacional: 12.067,20

20. Serviço Especial de Radioautocine: 268,16 39. Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Curtas:
2.011,20

21. Serviço Especial de Boletins Meteorológicos:

22. Serviço Especial de TV por Assinatura:

isento

2.413,20

40. Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Tropicais:
2.011,20

23. Serviço Especial de Canal Secundário de Radiodifusão de
Sons e Imagens: 335,20

24. Serviço Especial de Música Funcional: 670,40

41. Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada:
a) classe C e B (Bl e B2): 12.067,20
b) classe A (AI, A2, A3 e A4): 18.100,80
c) classe E ~1, E2 e E3): 24.134,40

25. Serviço Especial de Canal Secundário d~ Emissora e FM:
335,20

26. Serviço Especial de Repetição de Televisão: 670,40

42. Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens
a) classe A:
b) classe B:
c) classe E:

24.134,40
36.201,60
48.268,80

27. Serviço Especial de Repetição de Sinais de TV Via Satélite:
670,40

43. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos Lil!llção -
Transmissão Programas -

29. Serviço de Transportes de Sinais de Telecomunicações
a) estação terrena com capacidade de Via Satélite

transmissão: 13.408,00
b) estação terrena móvel .• com capacidade de

transmissão: 3.352,00
c) estação espacial (satélite): 26.816,00

28. Serviço Especial de Retransmissão de TV: 1.340,80 43.1 - Radiodifusão Sonora
a) Potência até 1.000W:
b) Potência de 1.000 até 10.000W:
~ Potência acima de 10.000W:

43.2 - Televisão
'a) classe A:
b) classe B:
c) classe E:

670,40
1.340,80
2.011,20

2.011,20
3.016,80
4.022,40

13.408,00
16.760,00

44. Semço AUXIlIar de Rã<hÕ<hfuSãõ e Correlatos - Reportagem:
Externa

30. Serviço de Distribuição Sinais Multiponto Multicanal
a) base em área de até 300.000 habitantes: 10.056,00
b) base em área acima de 300.000
até 700.000 habitantes:
c) base acima de 700.000 habitantes:

43.3 - Televisão por Assinatura: 2.011,20

31. Serviço Rádio Acesso:

32. Serviço de Radiotáxi
a) base:
b)móvel:

33. Serviço de Radioamador
a) fIXa:
b) repetidora:
c) móvel:

335,20

335,20
26,83

33,52
33,52
26,83

44.1 - Radiodifusão Sonora
a) Potência até 1.0ooW:
b) Potência de 1.000 até 10.000W:
c) Potência acima de 10.000W:

----
44.2 - Televisão

a) classe A:
b) classe B:
c) classe E:

44.3 • Televisão por' Assinatura:

670,40
1.340,80
2.011,20

2.1)11,20
3.016,80
4.022,40

2.011,20
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46. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos 
Telecomando

45. Serviço Auxiliar de Radiodifusão e Correlatos
Comunicação de Ordens

45.1 - Radiodifusão Sonora
a) Potência até J.OOOW:
b) Potência de 1.000 até 10.000W: .
c) Potência acima de 1O.000W:

45.2 - Televisão
a) classe A:
b) classe B:
c) classe E:

45.3 - Televisão por Assinatura:

46.1 - Radiodifusão Sonora
a) Potência até 1.000W:
b) Potência de 1.000 até 10.000W:
c) Potência acima de 10.000W:

46.2 - Televisão
a) classe A:
b) classe B:
c) classe E:

46.3 - Televisão por Assínatura:
-----------
47. Serviço Auxiliar de Radiodifusão
Telemediação

47.1 - Radiodifusão Sonora
a) Potência até 1.000W:
b) Potência de 1.000 até 10.000W:
c) Potência acima de 10.000W:

47.2 - Televisão
a) classe A:
b) classe B:
c) classe E:

47.3 - Televisão por Assinatura:

670,40
1.340,80
2.011,20

2.011,20
3.016,80
4.022,40

2.011,20

670,40
1.340,80
2.011,20

2.011,20
3.016,80
4.022,40

2.011,20

e Correlatos -

670,40
1.340,80
2.011,20

2.011,20
3.016,80
4.022,40

2.011,20

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' O § I' do art. 18 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ar!. 18 .

§ I' O empregador depositará, na conta vinculada do trabaibador
no FGTS, importância igual a 40% (quarenta por cento) do

montante de todos os depósitos reahzados na conta vinculada

durante a Vigência do contrato de ;rabalho. atualizados

monetanamente e acrescidos dos respectivos juros. nas seguintes
hipóteses:

I - despedIda pelo empregador sem justa causa;

rr -extinção de vínculo empregatício gerada por ato de concessão
de beneficio a empregado que não tiver completado 35'anos de
serviço. se honi~~. ou trinta. se muJher. ti

Art. 2' Esta lei enua em vigor na data de sua publicaçlo.

Art. 3'. Revogam-se as disposiçlles em contnirio.

JUSTIFICAÇÃO

A Medida Provisória n' 1.596-14, editada em novembro de 1997,
adicionou puágrafo 2" ao art.A53 da ConsoJidaçio das Leis do Trabalho, estabelecendo

que "o ato de concesslo de beneficio de aposenllldoria a empregado que nIo tiver
completado 35 lII05 de serviço, se bomem, ou trinta, se mulber, impol1l em extinçlo do
vinculo empregatlcio".

O objetivo de. mais esse ato arbitnirio do Governo é claro:
desestimular os pedidos de aposentadoria proporcional pOr tempo de serviço. O

trabe1hador que tenciona exercer seu direito a aposentar-se proporcionalmente, confonne
1be faculta a legislaç1o, ver-se-á agora desempregado, com seu conuato de uabalbo

unilateralmente extinto.

Ora. .... extinçio forçada de seu contrato de trabalbo equivale,
nada mais, nada menos, a uma despedida sem justa Clusa, razlo pela qual consideramos

que o trabe1hador deva ser justamente indenizado. Ncue sentido, este projeto de lei vi..
auceurar o JlIilIllento da multa rescisória equivalente a 40% do VllJor alUl1izado dos
depósitos do FGTS também na hipótese de extinçlo do vinculo emprcptlcio por
concessio de aposentadoria proporcional por tempo de serviço.

Face 10 seu elevado alcance social, estamos certos de contlnnos
com o apoio dos iltl!tleS Deputadas e Deputados. aproVllÇio desta proposiç1o.

Sala das Sessões, em'l6de 11 de 1997.

50 - Serviço de Comunicação de Dados Comutado: 9.497,60.

48. Serviço Auxiliar Radiodifusão e Correlatos:

49 - Serviço Telefônico Comutado Fixo (STP)
a) até 4.000 terminais:
b) de 4.000 a 20.000 terminais:
c) acima de 20.000 terminais:..

51 - Serviço de Comunicação de Texto:

1.340,80

14.748,80
22.123,20
29.497,60

14.748,80

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOSLEGISLATIVOS·-Cem

LEI N° 8.036, DE 11 DE MAIO ))E 1990

DISPÕE SOBRE O FUNDO DE
GA~NTIA DO TEMPO. DESE~VIÇO,
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

PROJETO DE LEI N° 3.921, DE 1997
(Do Sr. Paulo Paim)

Dá nova redaç&o ao § 12 do art. 18 da Lei ni! 8.036, de, 11 de
maio de 1990, para assegurar ao trabalhador o pagamento de muita
reacisória, no caso de extinç30 de vinculo empregatício motivada
por aposentadoria proporcional por tempo de .serviço.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 913, DE 1991)

Art. 18 - Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do
empregador, ficará este obrigado a pagar diretamente ao empregado
os valores relativQs aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao
imediatamente anterior que ainda não houver sido recolhido, sem
prejuízo das cominações legais.

§ l° - Na hipótese de despedida pelo empregador semjusta causa,
pagará este diretamente ao trabalhador importância igual a 40%
(quarenta por cento) do montante de todos os depósitos realizados na

- conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho,
atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.
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§ 2° - Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força
maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata
o § 1 será de 20% (vinte por cento).

§ 3° - As importâncias de que trata este artigo deverão constar do
recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho observado o
disposto no art. 477 da CLT, e eximírão o empregador exclusivamente
quanto aos valores discriminados.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

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

TíTULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DE
TRABALHO

Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Ar!. 452. Considera-se por prazo indetermina
do todo contrato que suceder, dentro de seis meses.
a outro contrato por prazo determinado, salvo se a
expiração deste dependeu da execução de selVÍços
especializados ou da realização de certos aconteci
mentos.

Ar!. 453. No tempo de selVÍço do empregado,
quando readmitido, serão computados os períodos,
ainda que não contfnuas, em que tiver trabalhado
anteriormente na empresa, salvo se houver sido des
pedido por falta grave. recebido indenização legal ou
sa aposentado espontaneamente.

• Redação dada pela Lein' 6.204, de 29 da
abril da 1975 (D.a. 3().4-1975).

• V. Enunciado TSTn' 138.

Ar!. 454. Revogadopela LeinO5.772, de21 de
dezembro de 1971 (Código da Propriedade InrJus
frisO, V. Capftulo XIV do código mencionado, arts. 40
a 43.

MEDIDA PROVISORIA N9 1.596;14, DE lO DE NOVEMBRO DE 1997

Altera dispositivos das Leis n's 8.212.8.213, ambu fi

24 d. julho de 1991, • dá 0lI1rIJ provid6lc:ias.

O PRESIDENTE DA REPúBUCA. 110 uso da atn'buiçio que lhe conf.... o art. 62 d
Constituiçio, adota a~eMedida Provisória, com força de lei:

Art. I! Ficam restabelecidos os 1ItS. 34,35, 98 • 99, • a1teradOl os 1ItS. 12, 22, 25, 28.
29, ~O, 31, 32, 33, 38, 39, 45, 47, 55, 69, 94 e 97 da Lei ~ 8.212, de 24 de julho de 1991, com a
lqllIIllleredaçio:

...................................................................................................
Art. 3! Os ans. 144,453,464 e 465 da Consolidaçio das Leis do TrabIlbo (Decrêto-Lei

~ 5.452, de I! de DllÍo de 1943) passam a vigorar com a seguinte redaçio:

"Art. 144. O abono de fériu de que lr.lta o artigo antenor, bem como o concedido em
virtu~e de cláusula do contraIo de lr.lbalho, do reguiamento da empresa, de convençlo ou acordo
coleuvo, desde que MO excedente de vinte dias do salário, nIo integraria a remuneraçlo do
empregado para os cfeitos da Icgislaçio do trabalho."

"Art. 453 .

§ I! Na aposentadoria espontânea de empregados das empresu públicas e sociedadCs de
economia mista é permitida sua reJdmisslo desde que atendidos aos requisitos constantes do art.
37, inciso XVI, da CorstiruiçJo, e condicionada' prestaçlo de concurso público.

§ 2! O aIO de concessio de beneficio de aposentadoria' a empregado que nio tiver
completad~ 3S anos de serviço, se homem, ou trinta. se mulher, importa em extinçIo do vinculo
empregatícIo."

"Art. 464 _ .

Parágrafo único. Teui força de recibo o comprovante de depósilO em conta bancária,
aberta pIA esse fim em nome de cada emprcgado. com o conJentimento deste, em
ostabe1ecimenlO de crédito próximo ao local de trabalho."

.dentro "t:tho~5: O pogam~nlo do~ salá;rios será efetuado em dia 11ti1 é no local do trabalho
rano do serviço ou uoedlatamentc apó!li o cnc '

efetuado par depósito em conta bancária, observad d' ~1O deste, salvo quandoo o Isposto no artigo anterior."

aseguinte~ 4! Osans. 3!e9!doLei ~9.317,de5de o=mbro de 1996, pass:una viaorarcom

..................... ~ - ' .
. .

PROJETO DE LEI N!! 3.925, DE 1997
( Do Sr. Arlindo Chinaglia )

Dispõe sobre a vedação à cobrança de pedágio dos veiculos
registrados no município onde local izam-se postos de pedágio.

(AS COMISSõES DE VIAÇl\O E TRANSPORTES; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇl\O
~:~:T~4~ ART. 54); E DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE REDAÇl\O

o Congresso Nacional decreta:

Art. l° É vedada a cobrança de pedágio dos veiculos registrados no

município onde estiverem instalados postos de pedágio

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

Art, 3° Revog:lJt1-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Alguns mUnlcipios brasileiros localizados ao longo de rodovias estào

passando por diversas limitações em suas atÍ\1dades económlcas. educacionaIS.

sociais e comerciaiS raís limitações c5tào sendo pro\ocadas pela instalação de

postos de cobrança de pedágIO dentro dos IímHes do~ mUnlcipios,

Com efeito, quando se instala um posto de pedágio no ámbito de um

municipio hipotético. os habitantes passam a ser penalizados economicamente

pela cobrança de pedágio. Muitas das vezes. para s: locomover dentro do próprio

perimetro urbano da cidade. os habitantes são obrigados a pagar a taxa de

pedágio.

A instalação de postos de pedágio prejudica especialmente as atividades

educacionais e industriais dos municípios. Na maioria das vezes, os campus

universitários e as escolas técnicas são localizadas em regiões afastadas do centro

das cidades. O mesmo fato ocorre em relação aos distritos industriais. Portanto?

para estudar ou para produzir bens. o município tem um custo adicional

injustamente aplicado aos seus habitantes.

Situação iguahnente prejudicial ocorre em relação ao comércio. Empresas

que realizam serviços de entrega em domicílio. como gás. alímentos etc.•

confonne a localização do posto de pedágio, são obrigadas a pagar taxas a cada

entrega. O mesmo ocorre com a vida social da cidade. quando em diversas

situações. os moradores são obrigados a pagar pedágio para poderem ir aos

templos. aos estádios de futebol ou mesmo a restaurantes.

Há que se ressaltar ainda. a situação de trabalhadores que residem num

município e trabalham em outro. Nesse caso. eles ficam sujeitos ao pagamento

diário. no mínimo. de uma taxa de pedágio. ~essa situação estão mUltares de

trabalhadores que residem em conurbações urbanas e em regiões metropolitanas.

onde freqüentemente 05 locais de trabalho e de residência estão localizados em

municípios diferentes.

Nosso projeto. ao impedir a cobrança de pedágIO dos veículo registrados

no município (emplacados) onde se localizam os postos de pedágio. corrigirá essa -
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distorção, evitando que esses munlclplOs não -percam novos investimentos

~produtivos devido á localização em seu território de postos de pedágio; além de

impedir um aumento do custo de vida para os moradores das respectivas cidades.

Esperamos. pois. contar com o apoio de nossos eminentes Pares na certeza

de que, aperfeiçoando o nosso Projeto, haverão de transformá-lo em lei das mais

oportunas.

Sala das Sessões, e~b de novembro de 1997.

PROJETO DE LEI N° 3.926, DE 1997
(Do Sr.Ricardo Izar)

Estabelece indexador para caderneta de poupança. e dá outras
providências.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (lmRITO): E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART, .24, II)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Fica estabelecido como indexaljor da Caderneta de
Poupança o Indice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio
Vargas ou o que venha substitui-lo, desde que assegure o mesmo
objetivo de aplicação e origem.

§ 1° - Implantado o indexador a que se refere esta Lei, as
Cadernetas de Poupança terão seu aniversário fixado no primeiro dia de
cada mês;

§ 2° - Por ocasião do primeiro periodo de remuneração será
efetuado o ajuste do periodo de cada conta. mediante a aplicação da
taxa de remuneração pró-rata tempore.

Art. 2' - Em cada periodo de rendimento, os depósitos de
poupança serão remunerados:

I - Como remuneração báSica, por taxa correspondente ao IGPM
relatiVO ao periodo transcorrido entre o dia do último crédito de
rendimento. inclusive o dia de credito de rendimento. exclusiva:

11 - Como adiCionaI. por juros de meio Q.or cento ao mês.

Art.3° - Fica mantido o sistema de operações da cademeta de
poupança, preconizado pelo ariigo 12 da Lei 8177. de 1° de março de
1991, exceto quanto aos seus Itens I, e 11.

Art. 4° - Fica criado um fator de ajuste, temporário, positivo ou
ne9ativo. apiicável á remuneração adicional de que trata o inciso 11 do
Artigo 2° desta Lei, sempre que se mostrar necessário incentivar as
Cademetas de Poupança, para dar-ihes condições competitivas de
mercado.

I - Compete ao CMN - Conselho Monetário Nacional estabelecer
as regras e procedimentos para a fixação do fator de ajuste de que trata
este artigo.

Art. 5° - As pessoas fisicas ou juridicas, tomadoras de
. financiamentos onundos dos recursos da Cademeta de Poupança

poderão deduzir de seus rendimentos tributáveis, por ocasião da
declaração do Imposto sobre a Renda, as importáncias que houverem
sido acrescidas aos saldos de seus mútuos. decorrentes da aplicação
de que trata o fator de ajuste constante no artigo anterior.

I - Caberá á Secretana da Receita Federal estabelecer as normas
e critérios necessários á aplicação do disposto neste artigo.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7° - Revogam-se as dispOSições em contrário, em especial os
incisos I e 11 do artigo 12 da Lei 8177/91

JUSTIFICAÇÃO

A economia naCional possui em elenco conSiderável de indices e
indicadores económlcosc Oriundos tanto dos setor púbiico quanto do
pnvado

Embora cada indlce ou Indicador tenha suas particularidades, ê
comum tomá~los mdlscrimmadamente em situações para as qU::Jls não
se mostram adequados. tomando seu uso incorreto. Exemplo tipico no
mercado financeiro ê a Taxa Referencial (TR) que, por sistemática, não
pode ser confundida com índice de infiação, tal como vem ocorrendo
em sua versão para as Cadernetas de Poupança.

A Taxa Referencial (TR) como indexador da Caderneta de
Poupança, refiete, na verdade, as variações no mercado financeiro e
não da inflaçãoVem sendo utilizada principalmente para remunerar a
poupança e. por sua vez as prestações dos contratos firmados pelo
Sistema Financeiro da Habitação.

Tem sido todavia imprópria a sua escolha para aquele fim, quando
ela ê uma taxa referencial dos juros praticados no mercado, calculada
com base no indice de remuneração média dos CDB ( Certificado de
Depósito Bancário). Não constituiu indice de atualização do valor da
moeda.

Longe estamos de pretender voltar ao tempo em que o poupador
tinha a garantia apenas da manutenção do valor real diante da inflação.
O princípio da TR foi destiná-la a remunerar a poupança e garantir-lhe
competitividade nos aportes no mercado financeiro.

Portanto é crucial que se proponha a sua substituição por um
indice de preço, resgatando-se o modelo pnmordial das Cadernetas e o
mais abrangente que dispomos. tal como o IGPM. evitando·se as
distorções e o desequilíbrio nos contratos quando ocorre alta taxas de
juros, tal corno vem acontecendo na economia nacional, presentemente.

A criação do fator de ajuste, como mecanismo encrementador da
captação de recursos da Cademeta de Poupança, seguramente
constituir-se-à em elemento cooperativo ao esforço do Governo em
equilibrar as finanças nacionais e minimizar as desastrosas
conseqüências intemas. vincadas pela turbulência causada ao Pais,
pelos desastres da economia intemacional.

Sala das Sessões. em

) ,

,I I
t· L~l-

Deputado RfCA~DO IZAR

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXXDA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATI\'OS - CeDI

LEI N° 8.177, DE 01 DE MARÇO DE 1991

ESTABELECE REGRAS PARA A
D~SINDEXAÇÃO DA. ECONOMIA, El
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. 12 - Em cada período de rendimento, os depósitos de
poupança serão remunerados:

I - como remuneração básica, por taxa correspondente à
acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do
último crédito de rendimento. inclusive. e o dia do crédito de
rendimento, exclusive:

II - como adicional. por juros de meio por cento ao mês.
§ 1° - A remuneração será calculada sobre o menor saldo

apresentado em cada período de rendimento.
§ 2° - Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se

período de rendimento:
I - para os depósitos de pessoas fisicas e entidades sem fins

lucrativos, o mês corrido. a partir da data de aniversário da conta
de depósito de poupança;

II - para os demais depósitos, o trimestre corrido a partir da
data de aniversário da conta de depósito de poupança.

§ 3° - A data de aniversário da conta de depósito de
poupança será o dia do mês de sua abertura, considerando-se a
data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como
o dia I do mês seguinte.

§ 4° - O crédito dos rendimentos será efetuado:
I - mensalmente, na data de aniversário da conta, para os

depósitos de pessoa fisica e de entidades sem fins lucrativos; e
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~~
Depurodo SÍLVIO TORRES

Por estas razões é que apresenti,mos o presente projeto de lei e
contamos com o apoio de nossos ilustres Pares para a sua aprovação.

Sala d"" Sessões. em!{de ftJ L,/ de 1997.

,- {~

11- trimestralmente, na data de aniversário no úllimomês do .
trimestre, para os demais depósitos. .

PROJETO DE LEI N° 3.928, DE 1997
(Do Sr.Sílvío Torres)

..............................................nu .

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

Dispõe sobre a opç!o pelo SIMPLES, previsto na Lei n12 9.317, de
5 de dezembro de 1996, pelas empresas prestadoras de serviços de
ensino ou instruç!.o de conhecimento.

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA. PELA
COORDE~AÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.317, DE OS DE DEZEMBRO DE 1996

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, IND1lSTRIA E CQMllRCIO; DE FINlNÇAS E
TRIBU'l'AÇ10 (HtRITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇll.O E JUSTIÇA E DE
REDAÇIlO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 As empresas que se dediquem a atividades de ensino ou

instrUção de conhecimento. de qualquer grau ou natureza. que se enquadrarem nos limites
de receita bruta previstos no art. 2° da Lei nO 9.317. de 5 de dezembro de 1996, poderão

optar pela sua inclusão no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Cotribuições

das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

DISPÕE. SOBRE O REGIME
TRIBUTARIO DAS MICROEMPRESAS
E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE, INSTITUI O SISTEMA
INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRmUIçÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE - SIMPLES E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO II
Da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

Art.:" O inciso XIII do .rt. 9" d. Lei n" 9.317. de 1996. p""sa a

vigorar com a seguinte redação:

"A,rt.t)° .
...........................................................................................................

Xl]] - que preste servi'ços profissiomus de 1:orretor.
representante comercial. despachante. ator. empresário. diretor ou
produtor de espetáculos. cantor. músico. dançarino. médico.
dentista. enfenneiro. veterinário. engenheiro. arquiteto. físico.
químico. economista. contador. 'auditor. consultor. estatística.
administrador. programador. analista de sistema. advogado.
psicólogo. jornn.lista. pubHcitário. fisicultor. ou assemelhados. e de
qualquer outra profissão cujo exercicio dependa de habilitação
pIofissíonallega\meme exigida:
....................................................." .

Art.;}O Estald entra em v!gor n'a dJ.ta de sua publicação.

An.)O Re\'og'am~seas disposições em contr.irio.

SEÇÃO ÚNICA
Da Definição

Art. ~o - Para os fins do disposto nesta Lei considera-se:
I - mIcroempresa. a pessoa jurídica que tenha auferido, no

ano-calendário, receita bruta igualou inferior a R$ 120.00000
(cento e vinte mil reais); ,

II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha
auferido, no ano-calendário, receita bruta superior a R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igualou inferior a R$
720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).

§ 10. No caso de início de atividade no próprio
ano-calendário, os limites de que tratam 05 incisos I e II serão
proporcionais ao número de meses em que a pessoa juridica
houver exercido atividade, desconsideradas as frações de meses.

ffi 20
- Para os fins do disposto neste artigo, considera-se

receIta bruta o produto da venda de' bens e serviços nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

,JUSTIFICAÇÃO

o inciso XIlI do :m.l)" d. Lei n" 9.317. de 1996. dispõe que não.

poder.i optar pelo SIMPLES. sistema integrado de pagamento de tributos das

microempres:lS c emprcsi15 de pequeno pane. as pessoas juridicílS que se dediquem à

prestação de serviços profissionais de professor.

CAPÍTULO V
Das Vedações à Opção

Art. 9" • Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa juridica:
. .

As empresas que se dedicam :is atividades de ensino ou instrUção.

tais como as escolas de pré-primário. escolas prirnfui.as e secundárias. escolas de

cone~e~costura. de habilitação profissional (auto-escolas. por exemplo), n.tuando em

diferentes campos do conhecimento. contribuem para melhorar a educação e o bem-estar
das pessoas. bem como habilitam proflSsionais para dispuror o mercado de trabalho. Em

!!eral. são peq~~nilS escolas formados por professores e instrutores. pessoas de~icadas em
. suas respectivas arcas de atuação. l'a verdade. não há justificativas para e~cluir tais

empresas. desde que dentro dos limites de: faturamento. d:lS tãcilidades proporcionadas

pelo SI:vt:PLES. Pdo contràrio. merecem das participar desse sistema. \erdadeiro

instrumento facmtador da vida das micro e pequenas empresas.

Assim. não f:lz sentído a 'Vedação de opç.ão pelo S\MPLES dessas

XIII - que preste serviços profissionais de corretor,
representante comercial, despachante, ator, empresário, diretor
ou produtor de espetáculos, cantor, músico, dançarino, médico
de~t1~ta, enferme~ro, veterinário, en~enheiro, arquiteto, físico:
qUlmlco, economista, contador, audItor, consultor, estatístico
ad!Uinistrador, programador, analista de sistema, advogado:
pSIcólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, ou
assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissionallegalrnente exigida;

pequenas empresas.
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PROJETO DE LEI N° 3.929, DE 1997
(Do Sr. Sílvio Torres)

Altera os incisos V e XIII do art. 92 da Lei n2 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, que institui o Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e dás Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 3.787, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l° Os incisos V e XIII do art. 9° da Lei n° 9.317. de 5 de

dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação'

v _que se dedique a compra e ti venda. ao loteamento e a

incorporação de imóveis;

XIII - que preste sef\o;ços profissionais de corretor.
representante comercial. despachante. ator. empresaria. diretor ou
produtor de espetáculos. cantor. musico. dançarino. médico.
dentista. enfenneiro. \'etennàrio. fisico. químico. economista.

contador. auditor. consultor. estatístico. administrador.
programador. analista de sistema. advogado. psicólogo. professor.
jornalista. publieitãrio. fisicultor. ou assemelhados, e de qualquer
outra profissão cujo exercleio dependa de habilitação profiJSional
legalmente exigida:

An. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

.ruSTIFICAC..\O

Os incisos V e XlII do art 9' da Lei n' 9 317. de 1996. dispõem

que não poderão optar pelo SHv1PLES. sistema integrado de pagamento de tributos das

microempresas e empresas de pequeno porte. as pessoas juridicas que se dediquem à
compra e venda. ao loteamento. a incorporação ou a construção de imóveis (inc. V) e as

pessoas juridicas que prestem serviços profissionais de engenheiro e arquiteto (inc. XIII)

o SIMPLES foi instituido com a finalidade de simplificar e reduzir

as obrigações tributarias das micro e pequenas empresas e de incentivar o aumento da

afena de empregos.

Nesse contexto. as pequenas empresas que se dedicam a
construção ci\-;! ou a engenharia e arquitetura s~o as que mais contratam mão-de-obra

qualificada e não-qualificada.

Assim. não faz sentido a vedação de op~o pelo SIMPLES por

pane dessas pequenas empresas.

Por estas razões. propomos a alteração dos referidos dispositivos e

contamos com o apoio de no~sos il~stres Pares para a aprovação do presente projeto de lei

"',-Sala das Sessões. em ~ I <le rV de 1997

~~ t cl)
Deputado S'IL\'10 TORRES

LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDEl'iAÇÃO DE ESnmOSLEGISLATIVOS-Cem

LEI N° 9.317, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE O REGIME
TRIBUTÁRIO DAS MICROEMPRESAS(
E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE, INSTITUI b SISTEMA.

INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBU1ÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE - SIMPLES E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍruLOV
Das Vedações à Opção

Art. 9° - Não poderá optar pelo·SIMPLES, a pessoa jurídica:

V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à
incorporação ou à construção de imóveis:

xm - que preste serviços profissionais de corretor,
representante comercial, despachante, ator, empresário, diretor
ou produtor de espetáculos, cantor, músico, dançarino, médico,
dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico,
administrador, programador, analista de sistema,· advogado
psicólogo, professor, jornalista, publicitário, fisicultor, o~
assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;

PROJETO DE LEI N° 3.930, DE 1997
(Do Sr.Nilson Gibson)

Re~t:inge a aquisição pelo Governo Federal de produtos láctf:')s
orJ.gJ.oados fora da área do Mercosul e toma outras providência~·.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL' DE
AGRICULTURA E POLíTICA RURAL; DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMeRCIO;
~I~E CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24,

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A menos que justificado por razões de relevante interesse

nacional. definidas na fonna do regulamento, fica o Poder Executivo impedido de adquirir

produtos lácteos originários de qualquer pais de fora da área do Mercosul.

Art. JO Sem prejuizo do que determina a Lei n' 8.078 de 1I de

setembro de 1990 e sua regulamentação. no rótulo das embala!!"ns de leite deverão

constar:

I - se o leite ~ In natura ou reldratado.

n - as pnncipaís regIões de coleta. defimdas na forma do
regulamento;

1II - se o produto eImportado do Mercosul.

IV - s~ o produto e Imponado de terceirOs p:lIses:

V - a data de fabricação e a data de reldratação. qWlIldo for o caso.

além do prazo de ,'alidade.

§ I° Tratando-se de derivados de leite. no ró)jJ1o das embalagen'

deverá constar o pais de origem da matériawprima utilizada.

S 2° No rótulo das embalagens de produtos lácteos importados

deverão constar as mesmas infônnações que se exigem dos similares nacionais.

Art. 3° Ficam os exportadores de leite para o Bmífobrigados a se

cadastrarem e a se recadastrarern, anualmente, junto ao órgão competente do Poder

Executivo.
~ 4° Importaçiles de leite de qualquer pais que não seja membro

do Mercosul somente poderão ser realizadas mediante pagamento antecipado ou i vista.

Art 5° O Poder Executivo definirá. e revisaIá trimestIalmente,

um preço de referéncía do leite em pó importado. que tomará por base critérios

estatisticos adequados. .

§ 1° O preço de referência será uma média-móvel do preço ClF,

em portos brasileiros, dos preços de exportação dos (5) cinco maiores exportadores
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mundiais de leite, excluidos aqueles sobre os quais se suspeitar de subsidiarem o produto,

direta ou indiretamente.
§ 2° Tarifas e qualquer outro tributo que incidirem sobre o leite

importado terão por base o preço de referência, exceto quando este superar o preço que

constar da nota de compra ou documento equívalente.
Art. 6° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo

de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua publicação.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8°, Revogam-se as disposições em contráno.

.n;STIFICAÇÁO

A situação dos produtores de leite brasileiros e dramátíca. Apesar

do creSCimento de cerca de 20% da demanda que se \enficou apos a Implementação do

Plano Real. os preços do produto têm caído. às vezes. em ate 30% (tnota por cento, dos

mvc\s que ?rCvaleclam ate junho de 19Q4-. o que ameaÇa as condições de subsistência de

numerosos produtores. principalmente daqueles de menor pone. Responsabilidade por boa
parcela da queda do preço cabe indubitavelmente às Importações do leite e de denvados..

cujo crescimento tem sido concomitante à queda dos preços, O pior é que as importações
muitas vezes têm origem em países que notoriamente subsidiam sua pecuária leíteira, em

claro caso de concorrência desleal. Para culminar, os importadores têm a vantagem extra
de financiamentos em condições extremamente favorecidas, coInO prazos de pagan!ento

de até 550 dias e juros anuais na faixa de 6% a 8%, como atesta. documento recente da

Confedernção Nacinnal da Agricultura.

P"!" coibir os abusos, mas sem ferir a legis1açio vigente e os

tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, o presente projeto de lei instilUi as

seguintes medidas:
a) veda as aquísiçães pelo Governo Brasileiro de produtos lácteos originários fora da área

do Mercosul;
b) exige dos exportadores de leite pano o Brasil, habituais ou ocasionais, que se cadastrem

e se tecadastrem anualmente e que cumpram as mesmas exigências quanto aos rótulos das

embalagens que se exigem do produtor nacioanl:
cl ';mina as vantagens que os importadores obtém nos financiamentos quando os

pro ..autores nacionais são sujeitos a violenta repressão financet~

d) introduz;' conceito do preço de referência do leite, que devera servir de parâmetro para
que se d.:sestimule o subfaturamento que, além de mecanismo de evasão fiscal, representa

vantagem extraordinária ao importador; e
e) insitui cadastro das empresas que exportam para o Brasil, o que facilitará a fiscalização

e O controle da qualidade do produto irnportlldo.

Dentro dos estreitos limites que restam à ação legislativa nesses

tempos de abertura de mercado. Julgamos que o presente projeto. ainda que longe de

oferecer ao produtor nacional a proteção de que necessita. pelo menOS constitui um

avanço nessa direção. pelo que solicitamos o apoiamento dos nobres pares.

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOSLEGlSLATIVOS-CeDI

TíTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 10 _ O presente Código estabelece normas de proteção e
defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos
termos dos artigos 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da
Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade
de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas
relações de consumo.

Art. :3° - Fornecedor é toda pessoa fisica ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira. bem como os entes
despersonalizados. que desenvolvem atividades de produção,
montagem, criação. construção, transformação. importação,
exportação, . distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.

§ l° - P.J::Çl~utÇl Aql1alq\lt;r ~~Il), móvel ou imóvel, ml!-terial
ou imaterial.· .

§ 2° - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado
de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as
decorrentes das relações de caráter trabalhista.

DECRETO N° 2.181, DE 20 DE MARÇO DE 1997

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO
DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA
DO C01'<SUMIDOR SNDC,
ESTABELECE AS NORMAS GERAIS
DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA
LEI N" 8.078, DE 11 DE SETEMBRO
DE 1990, REVOGA O DECRETO N°
861, DE 9 DE JULHO DE 1993, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. l° - Fica organizado o Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor - SNDC e estabelecidas as normas gerais das
sanções administrativas, nos termos da Lei n° 8.078, de 11 de
set~mbro de 1990.

CAPÍTULO I
Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

Art. 2° - Integram o Sl\'OC a Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça - SDE, por meio do seu
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC e
os demais órgãos federais, estaduais do Distrito Fede~l
municipais e as entidades civis de defesa do consumidor. '

CÓDIGO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A
CONSUMIDOR E
PROVIDÊNCIAS.

PROTeÇÃO DO
DÁ OUTRAS

CAPÍTULO TI
Da Competência dos Órgãos Integrantes do SNDC

. Art. 3° : Compete ao DPDC, a coordenação da poiftica do
Sistema NaCional de Defesa do Consumidor cabendo-lhe'

, I - planejar, elaborar, propor, coordenar'e executar a Política
nacional de prote~ão e defesa do consumidor;
• p .

...............................................................................: .
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PROJETO DE LEI N° 3.931, DE 1997
(Do Sr.Inácio Arruda)

Obriga as locadoras de automóveis a oferecerem, a seus clientes,
seguros dos veículos locados.

(AS COHISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇIlO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. 54) - ART. 24,
II)

o Congresso Nacional decreta:

AIt.l 0 As locadoras de automóveis, em todo o território nacional, são
obrigadas a contratar seguro do veículo locado quando a:

I. danos ao veículo locado, inclusive perda total;

11. roubo do veículo locado;

lII.danos pessoais aos passageiros do veículo locado.

AIt.2° A desobediência ao que dispõe a presente lei implicará na
interdição da locadora infratora até que a situação seja regularizada.

M3°Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

AltAO Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O oferecimento de seguro de automóveis alugados é uma opção oferecida
a critério das locadoras de veiculos. Nem sempre estas empresas colocam esse
serviço a disposição de seus clientes, o que tem gerado uma série de
inconvenientes para os mesmos.

Ao se alugar um carro, geralmente o locatário não é informado de que o
automóvel não dispõe de seguro contra acidentes ou roubo. Na eventualidade de
l3I11 sinistro, ele vê-se às voltas com uma responsabilidade para a qual não
estava preparado.

Na maioria das vezes, o aluguei de automóveis é feita em situações, e
locais especiais, cama em períodos de férias ou para a realização de serviços
fora da área sede de empresas ou profissionais. Nessas ocasiões, necessita-se
da cobertura de seguro contra acidentes com o automóvel.

Muitas locadoras sequer informam de que o veiculo que esiá sendo
alugado náo é coberto por seguro.

Pelo interesse que a medida representa para a sociedade brasileira, para a
defesa do consumidor, conclamamos os nobres pares desta Casa para apoiarem
a tramitação e aprovação desta nossa p!pposta.

Sala das sessõe~s,em 27 d;n~v~

Deputado Inácio Arruda
PCdoS/Ce

PROJETO DE LEI N° 3.949, DE 1997
(Do SrJosé Carlos Vieira)

AItera os artigos 12 e 22 , i tem I da. Lei n2 8.287, de 20 de
dezembro de 1991.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 3.560, DE 1997)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art.igo lO - O artigo lO da Lei n° 8.287. de 20 de dezembro de 1991
passa vigorar com a seguinte redação:' ,

"O pescador profissional que exerça as suas atividades de forma
artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar sem
con~taç~ ~e ter~e~os, fará jús ao beneficio de seguro-desemprego, n~ valor
de doIS. sa1anos nummos mensal, durante o período de proibição de atividade
pesquerra para a preservação da espécie."

Artigo 20
- O artigo 20 item I da Lei nO 8.278, de 20 de dezembro de

1991, passa vigorar com a seguinte redação:

'l'ara se habilitar ao beneficio, o pescador deverá apresentar ao órgão
competente do Ministérío do Trabalho,

I - certidão do registro de pescador profISsional no mAMA, emitida,
no mínimo, com um ano de antecedência, ao seguro desemprego requerido."

Artigo 3
D

- Revogam-se as disposições em~OO)(f){) ,./tI!5}

JO~1RA
eputado Federal

JUSTIFICAÇÃO

A alteração proposta no artigo 10 da legislação atual visa adequar os
valores pecuniários que deixam de ser auferídos pela categoria dos
pescadores, por imposição legal, nos períodos de defeso para preservação de
espécie. Na Europa, estas paraIisações compulsórias, impostas pelo Estado,
beneficiam não só a categoria, mas também aos respectivos proprietários das
embarcações, pois bá um valor em moeda, no intuito de reduzir os esforços
de pesca a níveis compativeis para controle do estoque de espécies.

Estes fundamentais instrumentos sociais, necessariamente, devem estar.
amalgamados a programas de qualificação e requalificação profissional, bem
como, a politicas de educação ambiental e preservação de estoques
pesqueiros, envolvendo o segmento e familiares.

Na proposta de alteração do artigo 20
, item I, da Lei 8287/91,

considera-se. a propósito, o fato de que o pescador profissional que não tenha
registro de 3 anos, não se acha na condição de beneficiário da medida Esta
situação é, no mínimo, conflitante com os propósitos de tratamento
isonômico constitucional ajustado à prática de melhor justiça social, uma vez
que os trabalhadores urbanos com 6 meses de trabalho têm direito ao seguro
desemprego.

Por esta razão, reduzimos o prazo do registro profissional do mAMA
para um ano de antecedência á solicitação do seguro d~emprego.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE!'AÇÃO DE ESTt'DOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 8.287, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1991
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO DE
SEGURO-DESEMPREGO A
PESCADORES ARTESANAIS,
DURANTE OS PERÍODOS DE
DEFESO.

Art. 1° - O pescador profissional que exerça sua atividade
de fonna artesanal, individualmente ou em regime de economia
familiar, sem contratação de terceiros, fará jus ao beneficio de
seguro desemprego, no valor de um salário mínimo mensal,
durante o período de proibição de atividade pesqueira para a
preservação da espécie.

§ 10 - G beneficio do seguro-desemprego a que se refere
este artigo será pago à conta do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT, instituido pela Lei número 7.99~, de 11 de
janeiro de 1990.

§ 20
- O período de proibição de atividade pesqueira é o

fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos-Naturais Renováveis - mAMA, em relação à espécie
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Dispõe sobre a isenção de pagamento de serviços notariais e de
registro para micro-empresas e pequenos agricultores e dá outras
providências. .

PROJETO DE LEI N° 3.951, DE 1997
(Do Sr,Antônio Balbmann)

marinha, fluvial ou lacustre, a cuja captura o pescador se
dedique. .

Art. 20 - Para se habilitar ao beneficio, o pescador deverá
apresentar ao órgão competente do Ministério do Trabalho e da
Previdência Social:

I - certidão do registro de pescador profissional do mAMA
emitida, no mínimo, há três anos da data da publicação desta
Lei;
.........................................................................................................
........................................................................................................

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDllSTRIA E COlmRCIO;
CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, II)

o Congresso Nacional Decreta:

E DE

PROJETO DE LEI N° 3.956, DE 1997
(Do Sr.Jorge Wilson)

Dispõe sobre a proibição do uso da figura da pessoa humana na
propaganda de bebidas alcoólicas e de cigarros e outros
derivados de fumo.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24,II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' A propaganda de bebidas alcoólicas e de cigarros e outros
derivados de fumo não poderá utilizar, sob nenhuma forma ou pretexto, a figura da pessoa
humana.

Art. 2' A desobediência ao disposto nesta lei sujeitará os
infratores à multa de RSIO.OOO.OO (dez mil reais), por infração.

Art. 3' O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120
dias, oportunidade em que definirá o órgão fiscalizado.

Art. 4' Esta lei entra em vigor após a sua regulamentação.

< \lI
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário. I'

JUSTIFlCAÇÃO

É uma política de saúde pública, em todo o mundo, restringir o
COnsumo de cigarros e outros derivados de fumo e de bebidas aleoólicas bem como a
publicidade de tais produtos.

Nosso projeto avança um pouco mais neste sentido, ao impedir o
uso de figura humana na propaganda do fumo e do àlcoo!.

Nos I-~"cce lógico fazer tal restrição. Se tais produtos são
prejudiciais ao homem, devemos impedir vinculá·los a ele na publicidade, especialmente

porque nela, a figura humana. normalmente, é exposta em situações de extremo bem estar
ou de excepcional desempenho esponivo.

TaI.vinculação é ainda mais perniciosa quando é feita com o uso

de pessoas que se tornaram ídolos para a população? especialmente a mais jovem, como
costuma acontecer quando são contratados esportistas famosos.

Art. I', Ficam i..,ntos do pagamento de serviços notariais e de
regístro, as micro e pequenas empresas, os pequenos e médios produtores rurais, as
cooperativas, as associações de pequenos agricuhores e de pescadores e as associações
comunitárias.

Art. 2', A cobrança de serviços notariais e de registro às entidades
descritas no art. I 0, sujeita os autores à perda da delegação pública para o exercicio do
serviço.

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

ArtA'. Ficam revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Os custos de implantação de pequenos empreendimentos e a tomada
de créditos para desenvolvimento das atividades de micro e pequenas empresas tanto
urbanas como rurnis, tem sido bastante onerados por gastos com registros de tbulos,
cédulas crediticias e outros documentos que, para ..,gurança de bancos, tem
obrigatoriamente de ser registrados em cartórios. Quando o pais faz grande estbrço para
reduzir o chamado custo Bnui~ a cobrança destes itens pode detennlnar o fracasso de
iniciativas geradoras de empregos e renda. Neste sentido, nossa proposta é de que estas
atividades ..jam liberadas deste ônus em nome do melhor de"'mpenho e como incentivo •
quem de verdade gera riqueza e cria empregos.

Sala das Sessões, em Ade dezembro de 1997

PROJETO DE LEI N° 3.952, DE 1997
(Do Sr.Antônio Balbmann)

Dispõe sobre o acesso de animais guias a recintos públicos e dã
outras providências.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE RED~Ç~O (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Pelos motivos expostos, esperamos contar com a apoio de todos os
ilustres parlamentares para a. aprovação de rfosso projeto de lei. .

Sala das Sessões. em de de 199.

Art. r. Fica assesrurado o acesso de deficíentes fisicos com animais
guias a qualquer recinto público, salvo ;queles especificados em Lei

Parágrafo único: E de responsabilidade do gestor do recinto. criar
condições que substituam os animais guias. quando houver o impedImento referido no
càput deste anigo.

Art. 211
• Os animais deverão estar vacinados e acompanhados de

atestado de treinamento emitido por entidade reconhecida.

Art. 3'. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4". Revogamwse as disposiçoos em contrário.
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JUSTIFICAÇÃO

Autilização de animais guias por deliciemes fisicos é prática comum
.em todos os paises desenvolvidos e tem proporcionado a estas pessoas um grau de
liberdade que garante sensivel melhoria na qualidade de vida. }OO Brasil no entanto, face a
proibição da entrada de animais em vários tipos de recintos. a utilização destes guias tem
5Ofiido grandes entraves, sendo mais um motivo de preconceito e restrição da. liberdade
destas pessoas. Neste sentido, temos convicçlio que o Congresso :-iacional nlio se omitirá da
resolução desta questão que diz respeito a toda a sociedade,

Sala das sessões, eml--( de dezembro de 1997

PROJETO DE LEI +'la 3.953, DE 1997
(Do Sr.EulerRibeiro)

Dispõe sobre o prazo para pagamento de aposentadorias e pensões
da Previdências Social e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI ~2 3.613, DE 1993.)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Ar!. 1· - O pagamento das aposentadorias e pensões da Previdência Social deverá ser
efetuado, impreterivelment~ até o dia OS (cinco) do mês subsequente ao de sua competência.

Parágrafo Único - Caso o dia 05 (cinco) recaia em final de semana ou
feriado, o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil apás aquela data.

Ar!. 2· - Atabela de pagamentos será reescalonada, de comum acordo com a rede pagadora,
de forma a que possa ser atendido o prazo estabelecido 'no art. 1°.

'Ar!. 3· - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Ar!. 4· - Revogam-se as disposições em contrário.

Justificativa

As aposeDIadorias e pensões pagas pelo regime geral previdenciário são notoriamente
de baixo valor e o próprio Ministro da Previdência Social tem enfatizado esse 1310 nas
entrevistas pUblicas e nos documentos emanados daquele ministério, notadamente no '1..ivro
Branco da Previdência Social".

Se os valores de beneficios são insuficientes e não podem ser melhorados, dados os
problemas de Caixa alegados pelo Governo Federal, mister se faz que tais aposenradorias e
pensões sejam pagas num período de tempo mais curto e mais favorável aos milhões de
beneficiãrios.

Adotada a proposta do artigo 1° do projeto, os aposentados c pensionistas poderão
compatibilizar melhor seus parcos beneficios com as contas a pagar, reduzindo-se, na medida
do passivel, os atrasos de pagamento, agravados sempre com multas, juros etc.

Com a ressalva de que o projeto não aborda a questão essencial (o baixo valor dos
beneficios), cuja iniciativa é do Poder Executivo, pelo menos que se busque minorar o atual
5Ofiimento de milhões de pessoas, representado par uma tabela de pagamentos que se arnsta

por boa parte do mês subsequente ao da competência do beneficio.

Aprovar urgentemente esse projeto é, po\1lUllO, contribuir para a redução, ainda que
parcial, da angústia desse relevante segmento da população, representado por 17 milhões de
aposentados/pensionistas, além de seus familiares.

I i\e -.:>
Sala das Sessões, em 0-de.. "'. c:.. de 1997

PROJETO DE LEI N2 3.954, DE 1997
( Do Sr. Ricardo Izar)

Revoga as Leis Delegadas n2 4 e n2 5, ambas de 26 de setembro de
1962.

(AS COHISSOES DE ECONOMIA, INDtlSTRIA E COMtRCIO; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. jO São revogadas as Leis Delegadas n° 4 e n° 5,
ambas de 26 de setembro de 1962.

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

Art. 3° Revogam-se as disposições eJT' contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei Delegada nO. 4, de 1962, autoriza à União intervir
no dominio econômico, consistindo a intervenção, basicamente, na
desapropriação, compra, armazenamento, distribuição, venda e fixação de
preços de bens e serviços considerados essenciais.

Conforme o texto de seu art. 1°, fundamentou-se a citada
lei no art. 146, contido no Título V - que tratava Da Ordem Econômica e
Social - da .constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de
1946.

Com efeito, rezava o referido àrtigo: "A União poderá,
mediante lei especial, intervir no dominio econômico e monopoli=ar
determinada indústria ou atividade... ". Como se vê, a Constituição de 1946
autorizava expressamente a edição de uma lei que pennitisse uma ampla
intervenção do Estado no setor privado da economia

A partir da edição da Lei Delegada nO 4, o Estado
brasileiro, em épocas de crise econômica, a tem utilizado para interferir na
distribnição e principalmente na fixação dos preços de produtos e serviços.
Nem sempre com bons resultados, haja vista, por exemplo, a grande escassez
de produtos essenciais que sua aplicação provocou durante o Plano Cruzado.

É inegàvel que nossa organização social e econômica,
bem como o papel que a sociedade brasileira deseja que o Estado desempenhe
mudaram muito nos últimos 35 anos. Essas mudanças estão expressamente
reconhecidas no texto da Constituição em vigor, tanto que, em seu Título VII,
que trata Da Ordem Econômica e Financeira, ao defmir o papel do Estado na
economia, dispõe: "Art. 174. Como agente normativo e regulador da
atividade econômicc. o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
fiscali=ação, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor
público e indicativo para o setor privado. ". Pelo texto fica claro que,
excetuando-se a fiscalização e a concessão de incentivos, qualquer intervenção
do Estado no domínio econômico terá caráter meramente indicativo para o

setor privado. o que significa um tipo de intervenção radicalmente diferente
.daquele inerente it Lei Delegada nO 4. Em outras palavras. podemos afinoar
que tal lei não foi recepcionada pela Constituição de 1988. A propósito. várias
sentenças judiciais corroboram tal atinoação.

Some-se a isto que o Estado brasileiro tem desenvolvido.
nos últimos anos. uma estrutura legal e orgãnica mais adequada ao nosso

tempo, que. através do estímulo it concorrência -e da proteção ao consumidor.
visa atingir o mesmo objetivo que se pretendia cOm a Lei Delegada nO 4, ou
seja assegurar o abastecimento de produtos necessário; ao consumo do povo.
Como emblemas desse tipo novo de intervenção do Estado na economia
devem ser citadas a Lei n° 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor e a
Lei nO 8.884/94 - Lei de Defesa da Concorrência bem como o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, e o Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor, .integrado pelos órgãos federais, estaduais e
municipais de defesa do consumidor - PROCONs, que. indubitavelmente, têm
substituído com vantagens a Lei Delegada nO 4 e a Superintendência Nacional
de Abastecimento - SUNAB.
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No que diz respeito á revogação da Lei Delegada n° 5,
que dispõe unicamente sobre a criação da Superintendência Nacional de
Abastecimento - SUNAB, trata-se, como no caso da Lei Delegada nO 4,
simplesmente de remover entulho legislativo, pois o Poder Executivo, por
meio do Decreto nO 2.280/97, fundamentado na Medida Provisória
nO 1.576-1/97, já extinguiu a SL'NAB.

Pelas razões expostas acima, contamos com o
indispensável apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, em de '

D~~~~
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULOvrr
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

Art. 174 - Como agente normativo e regulador da atividade
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante
para o setor público e indicativo para o setor privado.

§ 10 - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do
planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual
incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de
desenvolvimento.

§ 2° - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras
formas de associativismo.

,§ 3° - O Estado favorecerá a organização da atividade
garimpeira ,em cooperativas, levando em conta a proteção do
meio alilbiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros.

§ 4° - As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior
terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e
lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas
onde estejam atuando. e naquelas fixadas de acordo com o art.
21, XXV, na forma da lei.

Constituição dos Estados Unidos
do Brasil

(de 18 de setembro de 1946) (*)
A M"sa da AuembJéla ConstltlÚnte promulga a COnstltulçíio dos Estadoa

Unidos do Brasil e o Ato das Disposições ConstltuclonlÚS Transitórias, nos ter
mos dos seus arts. 218 e 38, respectivamente, e m:.nda .. todas as autoridades,
às quais couber o conhecimento e a execuçíio desses atos, que os executem e
façam ex.cutar e obsenar nel e Inteiramente como neles se contêm.

Publlque-se e cumpra-se em todo o território nacional.

Rio de .Tanelra, 18 de setembro de 19'5; 125.0 da Independêncla e 58.0 da
Repilbllca. - Fernando de Mello Vianna, Presidente - Georclno Ave1ino, 1.0
secretário - Lauro Lopes, 2.o-8eeIetárlo - Lauro Montene(IO, 3.o-8ecretárlo
- Ruy Almeida, 4.o-secretárlo.

Nós, os reprellentantes do povo brasileiro, reunIdos, sob a proteçíio de Deus,
em AssembléIa COnstituinte para. organlza.r um regime democrático, decretamos
e promulgamos a segutnte.

OONSTlTUIÇAO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

T1TDLO I

Da OrpnIsação Fed.....

T1TDLO V
Da Ordem Eeonômlea e Soelal

Ali. 145 - A ordem ..onômlc" deve ser organizada conlorme o. princípios
da justiça ODeia!, conclIlando a liberdade de iniciativa com a valorIzação do
trabalho humano.

Pará,ra!o únleo - A todos é assegurado trabalho que possibilite existência
digna. O trabalho é obrlgaçíio social.

Alt. 146 - A Unlíio poderá, mediante lei especial, Intenlr no domlnlo eeo
nômlco e monopolizar determinada Indilstrla ou atividade. A Intervenção terá
por base o Interesse póbllco e por limite os direitos fundamentB1s asseguradoa
nesta ConstltlÚçíio.

Alt. 14~ - O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar socIal.
A lei podera, com observâncla do disposto no art. 141, I 16, promover a justa
<1lstrlblÚçãO da propriedade, com Igual oportunidade para todos.

LEI DELEGADA N° 4, DE 26 DE SETEMBRO J)E 1962

DISPÕE SOBRE A INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO PARA
ASSEGURAR A LIVRE
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
NECESSÁRIOS AO CONSUMO DO
POVO.

Art. 1° - A União, na forma do art. 146 da Constituição, fica
autorizada a intervir no domínio econômico para assegurar a
livre distribuição de mercadorias e serviços essenciais ao
consumo e uso do povo, nos limites fixados nesta Lei.

Parágrafo único. A intervenção se processará, também, para
assegurar o suprimento dos bens necessários às atividades
agropecuárias. da pesca e indústrias do Pais.

Art. 2° - A intervenção consistirá:
I - na compra, armazenamento, distribuição e venda de:
a) gêneros e produtos alimentícios;
b) gado vacum, suino, ovino e caprino, destinado ao abate;
c) aves e pescado próprios para alimentação;
d} tecidos e calçados de uso popular;
el medicamentos;
f) instrumentos e ferramentas de uso individual;
g) máquinas, inclusive caminhões, jipes, tratores, conjuntos

motomecanizados e peças sobressalentes, destinadas às
atividades agropecuárias;

h) arames, farpados e lisos, quando destinados a emprego
nas atividades rurais;

i) artigos sanitários e artefatos industrializados, de uso
doméstico;

j) cimento e laminados de ferro, destinados à construção de
casas próprias. de tipo popular. e às benfeitorias rurais;

LEI DELEGADA N. Q 5 - DE 26 DE
SETEMBRO DE 1962-

01'ganiza a Superintendência Nacio
naZ do Abastecimer..f;O - (SUNAB)
e dá outras providências.

O Presidente da República:
_Faço saber que, no uso da delega

çao constanttl do D€cre1io Legislativo

n, Q 9, de 27 de agôsto de 1962, dt!
-ereto a seguinte lei:

Art. 1. I] E' criado. a Superinten
dência Nacional do Abastecimento -
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('8UNAB) - como autarquia. federal,
com sede no Distrito Federal, colo
cada 50b a responsabilidade do Con
selho de Ministros, a êste competin
do subordiná-la a um de seus
membros.

Art. 2.9 Compete à SUNAB:

I - elaborar e promover a exe
cução do plano nacional de abasteci
mento de produtos essenciais, o qual
servirá, também, de instrumento à
polftica de crédito e fomento à pro
dução;
II - elaborar programas para. ex

pansão e _operação da rêde naciond
de armazéns, silos e annazen[) fri
gorificos;

m - fixar quot9.S de e:x;pcrtação e
importação de produtos essenciais;

IV - promover a melhoria dos ní
veis de consumo e dos padrões de
nutrição do povo;

V - elaborar e promover :1 exe
cução do plano nacional e do::! pro
gramas de assistência alimentar;

V!I - aplicar a legislação de in
tervenção, no domínio econôm;:;o
para assegurar a livre distribuição de
mercadorias e serviços essenciais;

ViII - acompanhar a execuçã,o das
m-edidas estabelecidas nos planes e
programas que e!abor~r e as decor
rentes da aplicação da lei de inter
venção no domínio econômico;

VEr - fixar as diretrizes de ação
das entidades jurisdicionadas.
..... " ~ _ ~ .. _, _ a,

.._-_._----_._-~----_._-_ .... -.-- ... _~. __ .....
CÓDIGO DE PROTEÇÃO Dó CONSUMIDOR

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO
CONSUMIDOR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 1°- O presente Código estabelece nonnas de proteção e
defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos
termos dos artigos 5°, inciso xxxn, 170, inciso V, da
Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Art. 2° - Consumidor é toda pessoa fisica ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade
de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas
relações de consumo. .

Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa fisica ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção,
montagem, criação, construção, transfonnação, importação,

exportação, distribuição ou comercialização. de produtos ou
prestação de serviços.
........................................................................................................
..........................................................................................................

LEI N° 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994

TRANSfORMA O CONSELHO
ADMINlSTRATIVO DE DEFESA
ECONÔl\.1lCA CADE EM
AUTARQUIA, DISPÕE SOBRE A
PREVENÇÃO E A REPRESSÃO ÀS
INFRAÇÕES CONTRA A ORDEM
ECONÔMICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Das Disposições Gerais

CAPÍTULO I
Da Finalidade

Art. 1° - Esta Lei dispõe sobre a prevenção e a repressão às
infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames
constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência,
função social da propriedade, defesa dos consumidores e
repressão ao abuso do poder econômico.

Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens
jurídicos protegidos por esta Lei.

CAPÍTULO I!
Da Territorialidade

Art. 2° - Aplica-se esta Lei, sem prejuízo de convenções e
tratados de que seja signatário o Brasil, às práticas cometidas no
todo ou em parte no território nacional ou que nele produzam ou
possam produzir efeitos.

Parágrafo único. Reputa-se situada no Território Nacional a
empresa estrangeira que opere ou tenha no Brasil filial, agência,
sucursal, escritório, estabelecimento, agente ou representante.

.............................": .
MEDIDA PROVISORIA Nsz 1.576_6, DE 27 DE-NDVEHIIRO De 1997

lliJpõe sobre. extinçJo dos ólJfas que menciona e di
owu provid_.

o PRESIDENTE DA REl'ÚBUCA, no uso da alIibuiçlo qu.1he com... o lI! 62 da
Cormituiçlo.. adota a seguinte Medida Provisória. com força de lei: .

. Art. ,J! Fica o Poder Exed1tivo &U1orizado a t::lttinguir o Instituto Nacionll de
AIim""lçIo • NUlnçlo - INAN e a Superinlendêocia Nacional do Abl5lecimenlo _SUNAB,

•. §.l: A~o do INAN OC<Jrrerà após absorçio pelo Ministério da Sllid. de suas
~:as. direitos c obri8~Oet, de modo a garantir. continuidade dos serviÇOS prestados por aquda

. § 2' Os pt~sos judiciais ~ que a SUNAB e o INAN sejam pUleS, ativa OU
==~ser: J~:end05 pua li Uniio. na qualidsde de sucessora. sendo representIda pela

SUNAB. ou Ç()~~ J:':n~~ensos. até 31 de jlDeiro de 1998, os prazos nas caw.u ajuízadu pela

. § 4' OI $trvido~es efetivos pcrrencentes ao Quadro de Pessoal do lNAN. lU. data de
pU~~Cl.~O do a~o de SUl: .=:inçio, puwn aUlomatiamente a integrar o Quadro de Pessoal do
Ministmo da Saude, p~uda ~ ,manute;nç1o do seu exercicio no órgão extinto. se imprescindiveis i
concludo do processo de mventmc, met:bnte autorização do Ministro de Estae .~ de.

o § ~: Os respo~íveu pda conduçàc; dos inventários da SUNAl _, LNAN poderio
~=r:o ~:=ç1(J de sClVldores. nos termos do incho J do 111. 93 da Lei na 8.112, de J1 de

• . An.2! Ficam tmtsferidu da SUNAB pJU'il o Ministerio da F.uendJ. com a linallilade d~
,msttu1r procedmtentos no cont~ ~ da Lei ~ 8.8&4. de 11 de junho de 1994, as CfJn:petênciu para.:

. . ~ • estabelecer s~:ma de infOnt11çóes sobre produçao. distribuiçio e eoruumo de bem e
~~~~=:::Opri~~ento de quaisquer dados, periódicos ou especWs, em poder de pmou

. Ir ~ p~der ao exame de estoques, papéis ~ escriw de quaisquer empresas ou pessoas
que se dediquem as atividades previstAS no inciso wmor.•

An.)' Fica, tImbém. o Peder Executivo autorizado ôL
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I • redistribuir 01 servidores efetivol pertencentes 10 Quadro de Pessoal da SUNAB.
mantido Q seu exercício no ófilo extinto, se imprescindlveil à conc:lus1o do invenUrio. mtdiattte
oolicillÇ1o do raponsãYCI pela conduçJo do _ e aulOri7açJo do MiJúsuo de Estado da
AclmillÍltraÇlo FedmI e Refonna do Estado;

11 • ll2DSferir. após invenúrio. o lCetVO patrim<>nial do lNAN para o Minisltrio da SIIldc
e o da SUNAB para o Ministério daF_e para 6rpos illlegnnlcs do Sistema Nacicnal de Def...
cio Consumidor.

IIJ· ceder. nos lCrmos cio f 41 do ar!. 37 da Lei "'1.112. de 1990.01_efetivos
__cio Quadto de P_da SUNAS. aos Estado.. Disttilo Fedaale MonicIpios, c:oma
poR • UniJo. por JI'lZO dclcmúnodo, .... flXlclo pelo Mínimo da Estado, para ....." aaclcio em
6qIOI e cetidodcs públicu illlCgratslCS do s_ N..ioIllI ele Def_ do Ccaoomidor • SNIlC,
pmiSlOnaLci nll.071, de 11 ele_broele 1990.

Pmpfo úni<o. A ceaJo ele que trI/l o inciso IIJ r... concIicioaada lO

comprometimenlO d.. ÓfIlIos e entidades cessiO!Wios de p:cstarcnl colaboraçJo CllI SOU "- de
lIIIOÇJo 1OI6lB1os e cnúcbclcs fc:dctais integrantes cio SNDC"".- cita compettocias lcpiJ da
SUNAS.

AJt. 41 O _lO dos inativ..epemiollÍsllS do lNAN eda BUlIAS ....1rmIforicIo,
,_ti._poli" Miaisl6rio. da Sllldc e daF-" poniseleju1ho de Im.

AJt. SI li. C<lllnl de Mcdic:ameutcs • CEME scri. _V1d.t. dcvcncIo SIIIS .tlvidaclca
_ oaumidu pelos 6!i1os i01qrlll1CS da .._ ao Minisltrio da Sllldc. confOllllC diIpOIlO CllI

squlamaIlo.

perante o JUIZO do Tribunal onde se encontrar o p~esso,
requerendo a intimação da Procuradoria-Geral da Faz··1.da
Nacional ou da Procuradoria-Geral da União para assumirem o
feito, conforme o disposto no "caput" deste artigo.
..-••• u •••u ••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• .

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

PROJETO DE LEI N° 3.955, DE 1997
(Do Sr.Luiz Carlos Hau1y)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de legendar as falas da
programação das emissoras de televisão.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 5.676, DE 1990.)

o Congresso Nacional decreta:

AJt. 7' O Poder Executivo podcli rcmaocjsr. ttmsfcrir ou uti1izar u dollçllcs
~Wiu do !NAN. da CEME e da SUllAS, obscMclos os rncsmos subprojetos, subalivid.tdes e
_ ele despesa plCVistos na Lei Osçomenlória Anual.

AsL I· As emissoras de televisão, inclusive as recebidas mediante

assinatura. devetõ,,? ~milir.legençla.s d:!I!. f~las de toda a Slla programação, destinadas a
serem recebidas, mediante decodificação, pelos que fIZerem uso do apouelho próprio.

Art..1 Ficam convaJid.tclos os aIOS pnticsclos com buc na Medida Provit6ria nl
1.576-5, de 27 de ounlbro de 1997.

AJt. 9' Es1a Medida Provisória ..... em vi.or na cIata de .... publicaçio.

Art. 2" Esta lei serã regulamentada pelo Poder Executivo no prazo

de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 3" Esta lei entra em vigor após a sua regulamentaçlo.

Art. 10. FiCllD lCVOpc!oS o ar!. I1 da Lei" 1.029, de 12 de abril de 1990... lpÓIa
CXliIlÇIo daSUNAB. a Lei Dc\cpda 0'-5. de 26 desetcmbro de 1%2.

Bsas/li.. 27 de 00""'1'0 de 1997; 1761 da Indcpcndincia e 10000daRepdblica.
Art. 4" Revogam-se as disposições em conmirio.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan '
Carlos César d. Albuquerque
Lur: Carlos Bresscr Ptrelra

DECRETO N° 2.280, DE 24 DE JULHO DE 1997

DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO DA
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO
ABASTECIMENTO -' SUNAB, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JUSTIFICAÇÃO

ESllma.se que eXIstam no Pais cerca de 15 milhões de deficientes

audittvos. os quaIS. além das limitações que lhes são peculiases. enfrentam também

dificuldades de acesso aos meios de comunicação que poderiam ihes garantir, além de

infOtml1ÇÕC5 tápidas, também o lazer a que têm direito.

Facilitar aos surdos o acesso à televisão é uma foona de melhorar

a sua qualidade de vida. Com o progresso tecnológico, isto está ficando cada vez mais
fàcil. Jà se encontra no mercado um aparelho que. acoplado ao 'eceptor de televisio.

decodifica as legendas incluidas pelas emissoras.

São recebidas com legendas apenas as transmissões captadas com

.0 uso do aporelho. não perturbando as tmnsmis5ões pai" os outros espectadores.

Por estes motivos esperamos contar com o apoio de todos os

ilustres perlamemares para a apsovação de nosso projeto.

o sistema que pretendemos ver implantado cria mais um

importante 'VllIlÇO no processo de reinselÇão do deficiente auditivo na sociedade. Note-se

que nem mesmo seriam necessários l.nvestimentos a serem feitos pela comunidade, já que

os próprios deficientes arcariam com o ônus da aquisição do decodificador. O

investimento exigido das emissoras é relativamente modesto e seria compensado, por

certo. pelo aumento da audiencia que teriam.

Çlt)!6J~ .
Deputado LUIZ CARLOS RAULY

de 199.deSaladas Sessões, em

Art. 1<) - Fica extinta a Superintendência Nacional do
Abastecimento - SUNAB. criada pela Lei Delegada nO S. de 26
de setembro de 1962.

Parágrafo único. Os direitos e obrigações atribuídos à
extinta SUNAB ficam transferidos para o Ministério da
Fazenda.

Art. 20 - Fica a Secretaria de Orçamento Federal do
Ministério do Planejamento e Orçamento autorizada a remanejar
os saldos das dotações orçamentárias da extinta SUNAB,
apurados nesta data, para o orçamento do Ministério da
Fazenda, observados os mesmos subprojetos, subatividades e
grupos de despesa previstos na Lei Orçamentária Anual.

Art. 30
- Durante o processo de inventário, serão

transferidos para a União, na condição de sucessora,
representada pela Advocacia Geral da União, os processos
judiciaís em que é parte ou interessada a extinta SUNAB,
cabendo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional· a
representação nos processos de natureza fiscal, e à
Procuradoria-Geral da União a representação nos demais
processos.

Parágrafo único. A transferência dos processos judiciais
será realizada mediante solicitação, por petição, subscrita por
um dos representantes judiciais da autarquia extinta, na forma
do disposto no art. 8° da Lei n° 9.469, de 10 de julho de 1997,
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PROJETO DE LEI N° 3.957, DE 1997
(Do Sr.Silvio Torres)

Dispõe sobre o recebimento de dotações goveroamentais por
entidades intermunicipais, soa fins lucrativos.

(AS COMISSõES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MtRITO E ART. 54), E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11.)

oCongresso Nacional decreta:

Art. I' As entidade% sem fins lucrativos, instituídas ou mantid'as
por dois ou mais municípios, com a finalidade de administrar os consórcios fonnados

pita a realização de obras públicas e a presração de serviços públicos, de interesse

comum. poderão receber dotações governamentais a qualquer titulo.

Art. 2' Ar. entidades intennunicipais de que tIat& o artigo

anterior ficam sujeitas á prestação de contas dos recursos recebidos, ao Tnouna! de

Contas da Uníão.

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

JUSTIFICAÇÃO

Para a realização de detenninadas obras e prestaçio de
serviços públicos. de interesse comum, os municípios vêm unindo esforços e formando
consórcios. que se prestam. entre outraS finalidades. para a constrUÇão de hospitais

regionais. de usinas de reciclagem de lixo, fonnação de patrulhas rodoviârias. Um

municipio pode isoladamente não ter condições de construir uma usina de reciclagem de

lixo. mas dois ou mais municipios certamente podem realizar tal empceendímento.

Dentre todas as vantagens dessa união de esforços. ressaltamos a que possibilita tornar

realidade uma determinada obra pública e a oferta de serviço público á população

inviável de realizar·se por apenas um município.

Os consórcios, potém, não são pessoas juridicas, não

podem assumir compromissos, não podem demandar ou ser demandados na Justiça. Essa

Íimitação vem dificultando o funcionamento prático e a realização dos empreendimentos,

bem como limitando o uso do consórcio como instrumento de administração

intermunicipal. Mas o verdadeiro entrave é que o consórcio não pode receber diretamente

dotações governamentais,fxigindo que os municipios participantes elejam um deles para

receber tais dotações. Os'municipios estio sujeitos a uma série de exigências para receber
dotações orçamentârias e basta que não atendam a urna delas para tetem os recursos .

retidos. Não é p=iso muito esforço para imaginar o contratempo que isso causa ao
andamento de qualquer projeto.

Esse problema pode ser solucionado pela c~ de urna
autarquia ou fundação intennunicipal, mediante convênio aprovado por lei especifica de

todos os mWlicipios envolvidos, com vi~ á administração dos consórcios fonnados

pelos municipios interessados.
A 'entidade intennunicipal, que poderia ser autarquia ou

fundaçio. comó pessoa juridica de direito público ou privado, capaz de diteilOS e
~brigações, poderá receber recursos do governo federal,removendo principal entrave na
utilizaçio dos consórcios para realização de projetos que interessam a mais de um

municipio,
A medida ora proposta é de fundamental intetesse das

administrações municípais, eis por que contamos com o apoio dos nobres Membros do

Congresso para sua aprovação.
Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1997 .

.#~ (~/)
Deputado Silvio Torres

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE RtDAÇAO)

O Congnosso Nacional decreta:

. . . Art. l' - Acrescente·se ao an. 24 da Lei n' 9.504 de l' de outubro de 1997
segwnte inCISO: '.o

Ar!. 24 - ...

vm-pessoajuridica com registro formalizado junto ao CADIN.

Ar!. 2' - Esta lei entra em vigor na data de Sua publicação.

JUS.:rIFICA TIVA

d cand'da Ass~~ue o Tnbunal Superiot Eleitoral deu a público a prestação de contas
05 . I tos a "lente da R,epública, solicitunos de nossa assessoria que consultasse
n~ ~egIstros do CADIN, a eXISlCnc.. de quaIsquer impedimentos para operar com órgão~

púbbcos para as empresas constantes das relações dos que contribuíram para ~ finane'
das camponhas dos diversos concorrentes. lamento

No caso específico da campt.nha o Sr. Fernando Heurique Cardo
encontIam~ que, entre seus maiofC1 finauciadores estavam 14 empresas 'i inscritas 50,
CADIN, mw!aS delas com tegistros anteriores, mesmo, às eleições. J no

· . Respei~ .~. vinc:ulos de amizade e os posicionamentos ideoló 'co
nm~ dClXll de aceItar a Idéia de que os recursos aplicados na campanha deste ~ js,
~~, em quase sua totalidade, não representam gostos, mas, a rigor, uma:' • ~~
~V_"'I~. E quando se trata de eleger o Presidente da República, senhor dos=d

fi
e!Ouro

J
N8Cfitonal, aq~ mais avulta,ji que nesses cofres existem capitais bastantes para0

azer ucros anos. ImOraIS, mesmo.

inadim Iene' Acusadas de devedotas, .seja do FISCO, do INSS, do PIS-PASEP, seja por
. !' .IaJunto a bancos fedems, as alegações dessas empresas são sempre as mesmas' o

::,to.lDe.,ste porque houve=~ con1Ia s~ cobrança. De fato, deiJwam de plIB8r o ~
, ~Ol cobrado. QUestionam ? dé~to na Justiça, por meio de medidas protelatórias semq

múltiplas e colocadas a sua disposIção pelo próprio ordenamento juridico do Pais. P rde pro
~ ec,~ o ~~to, conse~, C?MO é freqllente, cinco, dez anos de prazo;' i:oa

~ pen '. o~~o, porque. mclw ação judicial e acomodação de débitos, es";
presas IlllI1S se cap,tallzaralll, maJores fi= seus lucros e a Nação que se danasse.

· C~ estâ que essa acomodação de débito não se filz por critérios definidos em
leI, mas, e~DCIl!mente,. pelo comportameato do empresârio frente às líticas
!l"vemaDlentals, G12io 1lllI10r pora se concluir que esse tipo de empresariado ~ todo
Interesse em estar ao lado do candidato vencedor pora auferir tais vantagens.

. Em comentârio fonnulado ao ar!. 24, dispositivo que ora se relende
~~~~, 05 Drs

roda
' Valm?edaderGiavarina e Admar Gonzaga Netto, consultores j'uridicosPdo PPB

~u'_u, com propn : .

"Aqai se preteade coibir a utilizaçto indireta de ree..... públkM e dOI
que vealaul do exterior para financiameDto de campanha".

Nada mais justo, porque, a rigor, os recursos nlo aplicados no pagamento do
Imposto deR~ do FGTS, do INSS e o mais. que, aliás, são públicos, acabam por formar
montante apetitoso para qualquer candidato. E é exatamente desse montante que se valem as
empresas para fornecer recursos ao financiame.to de campanhas eleitorais.

· . Époia manter ainda mais definidas as vedações do an. 24 que elaboramos este
pro~~o de le!, certos que estamos de que, dentro dessa conceituação, iremos contar com o
~dido apoIo dos Srs. llustres Parlamentares.

Sala das Sessões, 4de dezembro de 1997

PROJETO DE LEI N° 3.958, DE 1997
(Do Sr.Augusto Carvalho)

Inclui dispositivo na Lei n" 9.504, de 1997 (Lei
vedando a partidr- e candidatos receber doaç!les
devedoras de 61 ....iO. e entidades pdblicas a,
devidaaente incluídas no CAnIN.

Eleitorall ,
de eçresas
por i ••o,

JfvJL~
~C8IvaIho

Deputado FederaI- PPS I DF
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LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

JUSTIDCAÇÃO

LEI N~ 9.504.' DE 30 DE S&T&MBRO DE 1997

Éstabel~nomw para as eleiÇÕC5.

o VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA
no exerciciodo =gode PRESIDENTE DA REPÚBLICA

. Faço saber que o Congresso Nacional decreta. e eu sanciono a seguiDte Lei:

DisposiÇÕC5 Gerais

AI< t· A!; eleiçi5<s pua Presidente e Vice·Presidente da Repúbliea, Governador e
Viee-Oov.m.oor de Estado e do Di5trito Fedl:ral, Prefeito e Viee-Prefeito, Senador, De;>~o
Federal, Depuuodo Est>du>l; Deputado Di5triral e Vereador dar....io, em todo o Pl1Ú, no pnmeuo
domingo de ontubro do ano respectivo. .

Parágraf~ Uníco. Seria re:t.lizadas simultaneamente as eleições:

•1_ para Presidente c Vice.Presidente eb. RepÚ:blica. Governador e Viec..Qovem&dor
de Estado e do Di5trito Federal. Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado
Di5triral; .

11 ~ para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.

•••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••• __ • 0_0> •••••• 0••••• __ ~ •••••• _.0 __ •

Da An'ec:adação c da Aplicação de Recursos nas Campanh.a.s Eleitorais

O Código Florestal, instituído pela Leí n° 4.771, de 15 de
setembro de 1965, e alterado peja Leí n° 7.803, de 18 de julho de 1989,
",revê, no caput do ar!. 45, que os estabelecimentos comerciais responsáveis
pela comercialização de motosserras, bem como aqueles que adquirirem esse
equipamento, ficam obrigados ao registro do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA".

Essa medida é inócua, posto que não tem conseguido
impedir que o desmatamento se alastre, particulannente na Região
Amazônica aliás, nos últimos anos, tem-se verificado um recrudescimento
na taxa de destruição das florestas nativas.

Outrossim, o produtor rural é onerado, tanto com os
custos financeiros desse registro, como no deslocamento que tem de
empreender para conseguir o registro junto ao posto do lBAMA mais
próximo, na maior parte das vezes não tão próximo assim.

A motosserra é, para os pequenos agricultores, wn
instrumento de trabalho utilizado em suas propriedades, em regiões onde
predominam o plantio e o corte de espécies exóticas.

Consideramos. ponanto, necessária a alteração da lei
vigente, de forma a exígir o registro de motosserra apenas aos comerciantes
e ás empresas que adquiram esse equipamento para uso em grande escala,
não incluindo os usuários individuais, como é o caso já citado, dos pequenos
produtores rurais.

Assim. contamos com a aprovação. pelos nossos ilustres
Pares, do projeto de lei que ora apresentamos.

.. ~ f4. Év~, ~ PM?do e .andidato, receber diret:' ?u indiretamente doaçAo ;""
=~':te~umavel em dinheiro. inClUSIVe por melD ~c pubhC:ldade de quaI~uer espécie.

I ~ entidade ou govemo estr2ngeiro;

11 • órgão da administração pública direta e indireta ou fundação IlWllÍda com
,recursos provenientes do 'poder Público;

fi . ~ncessionârio ou pennissio~o de serviço público;

compulsória.:'~~~~=I~que ",,,,ba, na condição de ~ficiãria, contribuiçio

V- eotidadl: dl: utilidadl: pública;

VI .. entidade de classe ou sindical;

VU - pesroajuridica sem fms lucrativos que receba recursos do exterio~•

Sala das Sessões, em ofJ de dezembro de 1997.

Deput~
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDEXAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. CeDI

LEI N° 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965
._-_ _.._-..-_ _ ----_.._--_ ..- _--------------_ _--_...•_--..- -.._ .

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

o Congresso Nacional decreta:

CÓDIGONOVOINSTITUI O
FLORESTAL.

................................................................u .

Art. 45 - Ficam obrigados ao registro do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis _
IBAMA, os estabelecimentos comerciais responsáveis pela
comercialização de moto-serras, bem como aqueles que
adquirirem este equipamento.

~ Artigo acresc/dopala Lei número 7.803. de 18 dejulho de 1989.

§ 1° - A licença para o porte e uso de moto-serras será
renovada a cada 2 (dois) anos perante o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

*§ I·acrescido pela Lei número 7.803, de 18 dejulhode 1989.

.§ 2° - Os fabricantes de moto-serras ficam obrigados, a
!,artt~ ~e 180 (cento ~ oitenta) dias da publicação desta Lei, a
tmpnmtr, em local VIsível deste equipamento, numeração cuja
seqüência será encaminhada ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - lBAMA e
constará das correspondentes notas fiscais.

*§ 2'acrescIdo pela r,ei número 7.803, de 18 dejulh" de 19119.

. § 3° - A comercialização ou utilização de moto-serras sem a
Itcença a que se refere este artigo constitui ' -ime contra o meio
ambiente. sujeito à pena de detenção de I (um) a 3 (três) meses
e multa de I (um) a 10 (dez) Salários Mínimos de Referência e a
apreensão da moto-serra, sem prejuízo da responsabilidade pela
reparação dos danos causados,

*§ 3<1 acrcscldo pela Lei número 7.803. de IH de Julho de 1989.

de

PROJETO DE LEI N° 3.962, DE 1997
(Do Sr. Wilson Cignachi)

Art. 1° O caput do art. 45 da Lei n° 4.771, de 15 de
setembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte red?"ão:

"Art. 45. Ficam obrigados ao registro no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - lBAMA. os estabelecimentos comerciais
responsáveis pela comercialização de motosserras. bem
como as empresas que adquirirem esses equipam~ntos."

(AS COMISSõES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E CO~RCIO; CDO~ST~~~~SÇ~o D~
CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

Dá nova redação ao caput do art. 45 da Lei n2 4.771, de 15
setembro de 1965, que institui o novo Código Florestal.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
.......................................................................................................
. .
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LEIN~ 7.803, DE 18 DE JULHO DE 1989

Altera a redaçl.o da Lei n.." 4.771. de 16
de setembro de 1966, e revoga lJS Leis n!s
6.635, de 15 de junho de 1978. e 7.511, de 7 de
julho de 1986.

O PRESID~TE DA REPÚBLICA, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1~ A Lei n~ 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

. I - o art. 2~ passa a ter a seguinte redação:

-Art. 2~ .

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde
o seu nivel mais alto em faixa marginal cuja largura míni
ma seja:

1) de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de me·
nos de 10 (dez) metros de largura;

2) de 50 (cinqüenta) rr.etros para os cursos d' água que
tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura;

3) de 100 (cem) metros para os cursos d'água que te
nham de 50 (cinqüenta) a 200 Íduzentos) metros de largura;

41 de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água. que
tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de lar
gura;

PROJETO DE LEI N! 3.971, DE 1997
(Do Sr. Wigberto Tartuce )

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de crematório
público em cidades com mais de cem mil habitantes~

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - (ART. 24, Ir»

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. I' É obrigatória a instalação de fomos crematórios públicos
em municípios com população superior a 100 (cem) mtl habitantes.

Art. 2° A cremação de cadáveres ou a íncineração de restos
monals são atribuíções exclusIVas dos governos municipais ou e~taduais. ou. por sua
concessão. de empresas de serviço funerário,

Art. 3' A autoridade sanitária competente da União, das Unidades
Federadas ou dos municípios deve supervisionar e fiscalizar a mstalação e o
funcionamento dos fomos e incíneradores, de forma supletiva e complementar. naquilo

Art. 4' O Poder Executivo. através do Ministéno da Justiça,
regulamentara a presente Lei. estabelecendo inclUSive cntérios e condições para a
cremação de cadáveres ou de restos mortais, no prazo de 90 (noventa) dias contados da
sua publicação

An. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

An. 6° Revogam~se as dispoSições em contrano.

JUSTIFlc.-\.çAo

A falta de espaço urbano para a ~xpansão dos cemitérios nas

cidades maiores tem trazido grandes problemas para os administradores públicos que
precisam encontrar, também, soluções para áreas de moradia, para o lazer, para escolas,
para centros de saúde. tenninals de ônibus, fenas. praças, espaços culturais, centros

esportivos e assim por diante.
O crescimento e a aglomeração populacional decorrente da

migração para as cidades têm agra*ado o problema da escassez das áreas públicas pelo
~umento da demanda. pelos equipamentos públicos.

Sabemos que, atualmente. muitas pessoas optariam pela cremação
após a sua. morte caso este serviço estivesse presente nos lugares onde moram. Esta tem

SIdo uma prática cada vez mais aceita pela população e constante nas grandes cidades em
todo o mundo o que concorre para uma slgmticauva redução do problema do espaço nos

cemitérios.
A principal intenção deste Projeto de Lei é a implantação de

serviços públicos de cremação de cadáveres nos maiores municípios e, também, o seu

correto funcionamento, motivô pelo qual contemplamos a supervisão e a fiscalizaÇao das
autoridades sanitárias nestes serviços. Sabe-se, por exemplo, que os gases liberados pelos
mcinerndorcs - entre eles as dioxinas e outros gases dorados - são comprovadamente

associados ao risco de câncer e outros agravos à saUde. caso estes equipamentos não sejam
bem instalados e o seu funcionamento bem monitorado.

Entendemos. ainda. que este assunto da cremação de cadáveres.
além de envolver questões juridico--legals. tem vinculações com a tradição, a cultura e a
relígiosidade do povo brasileiro. não podendo ser compulsõria a sua realização e.
tampouco, podendo ser aplic~ em qualquer caso. Para que estes aspectos sejam
contemplados pela área da Justíç~ estâ prevista a regulamentação da Lei, pelo Poder
:.'\t:t.:Ull'.U. ut: modo.a lomar apjlCll"coJ cosia 1~,g15laçào.

Assim. entendemos que a matêria tem relevãncia social. pois
contribuirá de fanna significativa pam a racionalização e melhor aproveitamento do solo

urbano. e solícítamos o apoio dos Hustres colegas Deputados para sua aprovação nesta
Casa.

Sal. das Sessões. em,9 de (){!-l:de 199;2.

~\1;\ . ,- .....

PROJETO DE LEI N!! 3.975, DE 1997
( Do Sr. Silas Brasileiro)

Acrescenta inciso ao art. 81 da Lei n2 8.069 de 13 de julho de
1990, que "dispõe sobre o Estatuto da. crianç~ e do Adolescente,
e dá outras providências. 11

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 842, DE 1995)
I

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° o art. 81 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso m, renumerando-se os demais:

"m . produtos para fumar derivados do tabaco:"

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

Ar!. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Jl"STITICAÇ.\O

Acertadamente. a Lei nO 8.069. de 13 de julho de 1990
Estatuto da Criança e do Adolescente - proibe a venda de armas. bebidas
alcoólicas, produtos que causem dependência fogos de artificio. revistas
pornográficas e bilhetes de loteria a crianças e adolescentes.

Porém. é omissa quanto à venda de cigarros e outros
artigos derivados do tabaco, cujo consumo é extremamente prejudicial à
saúde, especialmente das crianças e adolescentes.

Como se sabe. os produtos derivados do tabaco contêm
nicotina e são causadores de dependência. Portanto, a rigor. estariam incluidos
entre os produtos cujos componentes causam dependência fisica ou psiquica
citados no inciso mda supracitada Lei. No entanto. o que se vê é a venda
livre de produtos derivados do tabaco para crianças e adolescentes. no pais
todo, salvo raras e honrosas exceções como Brasília onde ume lei especifica
proíbe essa forma de exploração das crianças.

Acreditamos que. assim como a bebida alcoólica - que é
um produto reconhecidamente causador de dependência e, portanto, a rigor,
eStaria abrangida pelo disposto no inciso Il - também os produtos para fumar
derivados de tabaco merecem um tratamento individualizado. Haja vista seu
alto grau de disseminação e consumo em nossa sociedade, além do fato de,
atualmente, sua venda ser livre a crianças e adolescentes.
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Em nosso entendimento, é imprescindível que o Estatuto
da Criança e do Adolescente deíxe de ser omisso em r~lação â proíbíção da
venda de produtos para fumar derivados do tabaco a ~anças .e adolescentes,
pOíi, só assim, estaremos efetivamente protegendo ~ saude fislca e mental de
nossas crianças, bem como livrando-as da m:sc~pul~sa exploração
econômica que contra elas praticam as indústrias multmaClOnlUS do fumo.

Diante do acima exposto. contamos com apoio dos que se
importam com o fumro de nossos jovens e crianças para a aprovação da
presente proposta

Sala das Sessões. emV~ de 1"("1 de 1997.

o Congresso Nacional decreta:

A1:t. 1". A Lei nO 8.237, de 30 de setembro de
1991, passil il vigorar com <:lS seguintes alterações:

"Art. 23. 1\. Gratificaçiio de Habilitacão Militar
é devida ao militar: pelos cursos realizados, com aproveitamento,
inerentes li sua progressàc na carreira milit,J,r, ou, quando ji! na
Reserva Remur.erada, os tiver realizado no intl!resse de trabalho
regularmente prêstado em ::;ua Forca de origem, desde que por
indicaçao do Ministro de Estado da respectiva Pasta Mílitar.

Az:t. r5ti ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

S 3° O militdr transferido para a Reserva
Remunerada "ex-officio", por haver atingido a idade limite de
permanência, em ativldade, no posto ou graduaçAo, ou não h.-1ver
preenchido condi çc'Jes de! e~colhd pardo acesso ao qenera1ato, ou
por ter integrado o Mag:'st~rio Hilitdr na Lorma da legislaclo
especi!lca, tem direi to nO soldo integral."

DeputeooS~ASBRAS~Emo

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDESAÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS· CeDI

publicaçAo.
Art. ,2'" ~~At:a lei entra em vigor na data de SUil

Art. 3 tl kevogam-se as dispOSições em contrário.

JUS~'TFICACAo

ESTATUTO DÁ CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

DISPÕE' SOBRE O ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LIVRO I

PARTE GERAL

TÍTULom
Da Prevenção

CAPÍTULO II
Da Prevenção Especial

SEÇÃOIl
Dos Produtos e Serviços

Art. 81 - Eproibida a venda à criança ou ao adolescente de:
I - anuas, munições e explosivos;
II - bebidas alcoólicas;
II1 produtos cujos componentes possam causar

dependência fisica ou psíquica ainda que por utilização
indevida; .

IV - fogos de estampido e de artificio, exceto aqueles que
pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar
qualquer dano fisico em caso de utilização indevida;

V - revistas e publicações a que alude o art. 78;
VI - bilhetes lotéricos e equivalentes.

........................................................................................................
PROJETO DE LEI NO 3.978, DE 1997

(DO SR. CUNHA BUENO)

o presente Projeto de Lei propõe-se a alterar
dispositivos da Lei nO 8.237/91, di.epondo :!obre a remuneracio
dos militares, em pontos em que e.!J~a Lei veio a exclui.!:
beneficios que já erilm devidos d determinados servidores, mas
que deixaram de ser preVistos no seu texto, além de nAo
contemplar outros servidorc.!! no exerclclo de atividades de
interesse do respectivo Ministério.

~~
Desse modo, a modificacão cio artigo 23 ampl La a

~
nCQss.lo do percentual da Gratificaçào de Ho!tbillLdC"o Militar

ara aqueles poucos militarp.Ef componenLes do H<1.qistério que, no
desempenho aas atividadel::i du professores, embora estiando na
Reserva Remunerada, realizaram cursos especificos de i.nt_~tesse
da atividade ..

o parüurafo ::erceiro do art~go 66, lJor .::H~U

turno, vem oi I5dnar um U:'L·O que toi introduzido, o"Interiorm...nte,
por dispoS.ltivo da Lei nO 6.498/.,.', =ece-pcionado peldo L\~i ~l:l
causa, em que se reduzlU ~) soldo dos professores, l~m nÜl:!.(:áo ao
901do inteqrlll. que rcccbiolm como oficia i H di;l .reserva, quandu Ud
organizacAo do M<1qistérlv Milltar Ud Mdrlnha.

Assi!ll sendo, por ju:qarmos que ~SSd reparacão
constil.ul-ue Pro ato de jusLica, concitamos nossos Pares dO dpoio
qU!'l se fa:!. necessário.

Sala da. "e••Oes, .mq de f.)e~~odc 1997.

!J4.r/JJIil
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 6.498, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1977

DISPÕE SOBRE O MAGISTÉRIO DA
MARINHA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. }O • Esta Lei organiza o Magistério da Marinha e
estabelece o regime jurídico do seu pessoal.

TÍTULO I
Das Disposições Gerais

61, 5
RICD.
(ART.

Altera dispositivos da Lei nO 8.237/91, que dispõe sobre
remuneraç30 dos militares.

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇJlO POR CON
7

TRAR§i~ ~IDI~~:~ ~g"AR~.
12 11 "C" DA CF, C/C ART. 13 , " Jl
OFÍCIE:SE AÓ AUTOR, SUGERINDO-LHE A FORMA DE INDICAÇ O
113, RICD).

a CAPÍTULO I
Da Organização

Art. 2° - As atividades inerentes ao Magistério da Marinha
compreendem o ensino e a pesq~isa.
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Art. 3° - O pessoal do Magistério da Mari~ha.e~tá sujei~o à
legislação trabalhista ou ao Estatuto dos FU~CIO~arl?~ Pubhcos
Civis da União (EFPCU), confonne o seu regIme Jundlco; a esta
Lei; à Lei número 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e sua
regulamentação; à Lei número 6.182, de 11 de deze~bro de
1974; e aos regulamentos dos estabelecimentos de ensmo onde
desempenhar suas atividades.
.......................................................................................................
.......................................................................................................

LEI N° 8.237, DE 30 DE SETEMBRO DE 1991

DISPÕE SOBRE A REMUNERAÇÃO
DOS SERVIDORES MILITARES
FEDERAIS DAS FORÇAS ARMADAS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TíTULO II
Da Remuneração do Militar na Ativa

CAPíTULO II
Das Gratificações

SEÇÃOIlI
Da Gratificação de Habilitação Militar

Art. 23 - A Gratificação de Habilitação Militar é devida ao
militar pelos cursos realizados, com aproveitamento, inerentes à
sua progressão na carreira militar.

§ l° - Os cursos que dão direito à Gratificação de
Habilitação Militar, bem como sua equivalência, serão
estabelecidos pelo Estado Maior das Forças Annadas, em ato
comum às três Forças.

§ 2° - Ao militar que possuir mais de um curso, somente lhe
será atribuída a gratificação de maior valor percentual.

§ 3° - A gratificação estabelecida' neste artigo é devida a
partir da data de conclusão do curso correspondente.

TíTULO IV
Da Remuneração do Militar na Inatividade

CAPÍTULO II
Das Quotas de Soldo e Gratificações

Art. 66 - O soldo constitui o valor básico do cálculo da
remuneração a que fazjus o militar na Inatividade.

§ la - Para efeito de cálculos, a quota de soldo corresponde
a 1/30 de seu valor, por ano de serviço computável para a
Inatividade, até o máximo de trinta anos.

§ 20
- Para efeito de contagem de quotas; a fração do tempo

igualou superior a 180 dias será considerada como um ano.
§ 3° - O militar transferido para a Reserva Remunerada "ex

officio", por haver atingido a idade limite de pennanência, em
atividade, no posto ou graduação, ou não haver preenchido as
condições de escolha para acesso ao generalato, tem direito ao
soldo integral.

PROJETO DE LEI N!! 3.979, DE 19~"
(DoSr. Mendonça Filho) .

Dispõe sobre a redução da alíquota de contribuição do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço nas condições em que especifica e
determina outras providências~

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO'
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (~RITO E ART. 54); E UE CONSTITUIÇAO É
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1° A aliquota de contribuição do Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço - FGTS, de que trata a Lei nO 8.036. de li de ~aio de 1990, pode ser

redUZlda para até 2% (dois por centol.mediante acordo ou convenção colettva de trabalho

que garanta a estabilidade provisória dos empregados abrangidos e inclua a redução da

jornada prevista na pane final do inciso XIII, do an, 7° da Constituição Fedem!.

§ 1° O prazo de validade da redução da aliquota referida no COPU!

coincidirá com o periodo de garantia de emprego e redução da jornada de trab~ho

estipulado no acordo ou convenção coletiva.

§ 2° Durante o periodo de redução da aliquota de contribuição do

FGTS nenhum empregado poderá ser demitido. salvo se cometer falta grave. nos termos

do ano 482 da Consolidação das LeiS do Tmbalho - CLT.

Ar!. 2° A redução da aliquota de contrlbuição do FGTS deverá ser

comunIcada pelas panes ao Mimstério do Trabalho e ao Agente Operador do FGTS. em

prazo máximo de 10 (dez, dias da vigência do acordo ou convenção coletiva.

Art. 3° Na hipótese de inobservância do acordo ou convenção
coletiva, ocorrendo a demissão do empregado sem justa causa, além das multas previstas

no insmnnenlo coletivo, a empresa pagará a diferença sobre as importâncias recolhidas a

menor a título de FGTS, acrescidas de juros de mora e multa, nos termos da Lei n'

8.036/90.

Ar!. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contráno.

JUSTIFICAÇÃO

Um dos maiores problemas sociais hoje existentes é. sem dúvida.

o desemprego, que afeta tanto os países desenvolvidos e como os em desenvolvimento.

Uma das formas para inibir o desemprego é a adoção de regras

trabalhistas flexiveis que permitam às panes interessadas - empregados e empregadores _

negociar as melhores condições para a manutenção e o desenvolvimento do vinculo

empregatício.

É notório o alto custo dos encargos incidentes em folha de

pagamento, que desestimula a contratação de maior número de empregados e, muitas

vezes. pode causar a demissão de pane deles.

As ~ormas trabalhistas brasileiras são pouco flexiveis, restando

pouco para ser negociado pelas panes.

Todavia, num momento de crise, como o que ocorre hoje no setor

metalúrgico de São Paulo, os sindicatos de trabalhadores e as empresas estão dispostos a

negociar a fim de manter os empregos. não agravando a crise econômica e'social que se

verifica neste setor.

As negociações envolvem. por um lado, a redução da jornada de

trabalho e a conseqüente redução salarial c, por outro, a garantta de emprego. aspecto

fundamental para a manutenção da dignidade do trabalhador.
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Entendemos, no entanto, que a negociação pode ser ampliada,

envolvendo outros aspectos do contrato de trabalho, como a redução da a1iquota de

contribuição do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), que, noS termos da Lei

n' 8,036, de 11 de maio de 1990, é de 8% incIdente sobre a remuneração do empregado.

o FGTS foi criado para substituIr a indenização por tempo de

serviço, estabelecida na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT - á época em que havia

a estabilidade decenal, ou seja, após dez anos de serviço, o empregado apenas poderia ser

demitido por justa causa.

Tal indenização equivalia a wna remuneração mensal por ano

trabalhado e seria devida na hipótese de rescisão sem justa causa antes de completado o

periodo de dez anos. Após tal periodo, o empregado adqUIria estabilidade e, se viesse a ser

demitido, poderia ser reintegrado no emprego ou receber a indenização em dobro.

Após a instituição do FGTS, o empregado poderia optar por um

sistema ou outro, indenização, que somente seria devida na hipótese de demissão, ou

depósitos fundimos realizados mensalmente, que poderiam ser levantados em outras

hipóteses além da demissão.

Nos termos da Lei do FGTS. além do levantamento dos depósitos

realizados pela empresa mensalmente. é devído ao empregado. no caso de demissão sem
justa causa, o pagamento de indenização inCIdente sobre tais depósitos.

A panlr de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, não

há mais que se falar em opção pelo FGTS, que se tomou direIto de todos os trabalhadores.

o valor da alíquota de contribuição do FGTSD e estiRu\ado

legalmente e, portanto, a sua redução depende de autorização legal.

Nos termos do nOsso projeto. a aliquota de contribuição pode ser

reduzida a até 2%. desde que seja estabelecida em acordo. ou convenção coletiva que

garanta a estabIlidade provlsona dos empregados. durante o penodo de vigencla da

redução.
A fim de evitar a redução da alíquota por empresas que não

tenham a necessidade de reduzi·la para manter o seu indice de emprego, foi vinculada esta

negociação á de redução de jornada.

Dessa forma, os empregados estão protegidos. pois representados

por seus sindicatos, e têm seu emprego garantido. somente podendo ocorrer demissão se

fundamentada em justa causa.

A possibilidade de redução da aliquota do FGTS representa um

novo aspecto a ser introduzido nas negocíações coletivas e que tem um efeito menor no

poder aquisitivo do empregado, por representar salário diferido.

Estana, conforme o projeto apresentado, garantido o Il1ll1S

fundamental direito do empregado que é o direito ao trabalho. ainda que houvesse a

redução salanal indireta.

Deve se destacado que, para efeito de fiscalização, os acordos ou

convenções coletivas, que disponham sobre a redução da alíquota do FGTS, devem ser

comunicados ao Ministério do Trabalho e ao Agente Operador do FGTS no prazo de dez

dias da sua vigência.

As empresas que. apesar da vigência do instrumento normativo.

demItirem seUS empregados sem justa causa, alem de se sujei.wcm a mul~ contra.tua1s~

estarão sujeitas a recolber a diferença dos depósitos do FGTS. com multa e JUTOS de mora,

lelZlllmente previstos. . s
- Por todo o expostO. contamos com o apolO dos nobres Deputado

. tará um avanço nas relaçPesa fim de aprovar este projelO, que, certamenle, represen .

coletivas de trabalho. contribuindo para a manutenção dos empregos.

Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 1997

~
\

j"--tA..
Deputad

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

CONSTITmçÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULon
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULon
Dos Direitos Sociais

Art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária
ou sem justa causa, nos tennos de lei complementar, que preverá
indenização compensatória, de'1tre outros direitos;

rI - seglll'O~désempiego;" 'em caso de desemprego
involuntário;

fi - fundo de garantia do tempo de serviço;
IV - salário mÚlimo, fixado em lei, nacionalmente

unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e
às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo
vedada sua vinculação para qualquer fim;

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade
do trabalho;

XIII - duração do trabalho nonnal não superior a oito horas
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação
de horários e a redução da jornada, mediante aCorde ou
convenção coletiva de trabalho;

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

TÍTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

CAPÍTULO V
Da Rescisão

Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato
de trabalho pelo empregador:

a) ato de improbidade;
b) incontinência de conduta ou mau procedimento;
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem

permissão do empregador, e quando constituir ato de
concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for
prejudicial ao serviço;

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado,
caso não tenha havido suspensão da execução da pena;

e) desídia no desempenho das respectivas funções;
f) embriaguez habitual ou em serviço;
g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
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i) abandono de emprego; .
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no sefV1ço

contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas

condições, salvo em caso de legítima-defesa, própria ou de
outrem;

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas
praticadas contra o empregador e superiores híerárquicos, salvo
em caso de legítima-defesa, própria ou de outrem;

I) prática constante de jogos de azar.
Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para

dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada em .
inquérito adminístrativo, de atos atentatórios ã segurança
nacional.

* Parágrafo único acn.rcenJOl/opejo Decnlo-Jci nÍJmero 3, de 27/01. '1966.

Cremos que a divulgação desses áireitos é a melhor fonna de
fazê-los conhecidos por todas as pessoas.

A impressão da Declaração Universal dos Direitos Humanos nas

certidões de nascimento fará com que os pais das crianças que forem registradas a partir da

lei que estamos proponào passem a conhecê-los e a educar seus filhos segundo os
principios desses direitos.

Contamos com o apoio dos ilustres Pares par a aprovação deste
Projeto de Lei.

Sala das Sessões. em/Ode / l de 1991-

/
LEI N° 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

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

LEI N° 6015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

LEGISLAÇÃO crrÀ1>A ANEXADA PELA
COORDE!'iACÃO DE ESTIlDOS LEGISLATIVOS - CeDI

TÍTULO II
Do Registro Civil das Pessoas Naturais

REGISTROS
OUTRAS

OS
DÁ

DISPÕE SOBRE
PÚBLICOS E
PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE O FUNDO DE
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. JO - O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
FGTS, instituído pela Lei número 5.107, de 13 de setembro de
1966, passa a reger-se por esta Lei.

Art. 2° - O FGTS é constituído pelos saldos das contas
vinculadas a que se refere esta Lei e outros recursos a ele
incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária
e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações.

§ 10 - Constituem recursos incorporados ao FGTS, nos
termos do "caput" deste artigo:

a) eventuais saldos apurados nos termos do art. 12, § 40
;

b) dotações orçamentárias específicas;
c) resultados das aplicações dos recursos do FGTS;
d) multas, correção monetária e juros moratórios devidos;
e) demais receitas patrimoniais e financeiras.
§ 2° - As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são

absolutamente impenhoráveis.
CAPÍTULO I

Disposições Gerais

PROJETO DE LEI N!! 3.981, DE 1997
( Da Sra. Dalila Figueiredo)

Dispõe sobre a obriga.torieda.de da impressão da Declaraçao
Universal dos Direitos Humanos (1948), no verso das certidões de
nascimento.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 3.278, DE 1997)

Art. 29 - Serão registrados no Registro Civil de Pessoas
Naturais:

I - os nascimentos;
II - os casamentos:
m-os óbitos;
IV - as emancipações;
V - as interdições;
VI - as sentenças declaratórias de ausência;
VII - as opções de nacionalidade;
VIII - as sentenças que deferirem a legitimação adotiva.

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' O art. 29 da Lei n' 6.015. de 31 de dezembro de 1973,

passa a vigorar acrescida do seguinte § 311
:

".-\rI. 29 .

§ 2° - É competente para a inscrição da opção de
nacionalidade o cartório da residência do optante, ou de seus.
pais. Se forem residentes no e~trangeiro, far-se-á o registro no
Distrito Federal.

§ 3° No verso das certidões de nascimento deverá constár.

obrigatoriamente. a Declaração Universal dos Direitos Humanos

(19481."

An. 2° ~sta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N!! 3.982, DE 1997
( Da Sra. Dalila Figueiredo)

JUSTIFICAÇÃO

É muito grande o número de pessoas. em nosso país. que ignoram

ser portadoras de direitos. mesmo dos chamados direitos universais. ou direitos humanos.

que são aqueles inerentes ao ser humano. qualquer que seja sua origem.

Dispõe sobre a. privacidade de dadas ou informações pessoais ..

(A COMISSlIO DE CONSTITUIÇllO E 5USTIÇA E DE REDAÇl\O)
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o Congresso ~acional decreta

An' I' Os dados e as infonnaçàes pessoais somente poderão ser

revelados. com finalidade ~istinta d~ que motivou seu registro. com autorização .expressa

do titular ou mediante ordem judicial para fins de investigação criminal ou m51rução

processual penal.

Pena ~ detenção de um a dois anos e multa.'

An. :'0 Esta Lei entra. em vigor na data de sua publicação.

Art. 3D Revogam·se as disposições em contrario.

JUSTIFICAÇÃO

O anigo 5'. indso XII da Constituição Federal garante a
inviolabilidade do sigilo. entre outras coisas. de dados.

No entanto. muito freqüentemente. as pessoas constatam que seus

dados pessoais estão em poder de pessoas com as quais nunca tiveram contato e que os

o~tiveram por intennédio de cadastros cujos detentores teriam a obrigação de guardar o

mais estrito sigilo.

Esse procedimemo constitui grave violação da privacidade das

pessoas. pois intbnnações estritamente pessoais passam a ticar ao alcance de terceiros que

as podem utilizar e manejar como bem quiserem.

Para tomar a norma constitucional eficaz.. estamos apre!lentando o

presente Projeto de Lei e contamos com o apoio dos ilustres Pares para a sua aprovação

* Vide Lei número 9.296 de 2-1 07 1996. que regulamenta a interceptação de
comunlcaçiJes telefônicas (escutas telefôntcasJ.

PROJETO DE LEI No!! 3.983, DE 1997
( Da Sra. Dalila Figueiredo)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de vitamina A ao açúcar
e de vitamina. D a.o leite.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N' 802, DE 1995)

o Congresso ~acional decreta:

Art. I' É obrigatória a adição de vitamina A ao açúcar e
de vitamina D ao leite comercializados no Pais.

Parágrafo único. Os teores dos micronutrientes a serem
adicionados. confonne prevIsto no caput deste artigo, seguirão os padrões
internacionais. devendo ser regulamentado pelo Poder Executivo.

Art. 2' Cabe as empresas produtoras. transfonnadoras ou
importadoras a adição prevista nesta Lei.

Art. 3° O descumprimento do estabelecido nesta lei
sujeita o infrator as sanções pre"lstas na Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977.
sem prejuízo de outras penalidades pre\"istas na legislação.

Art. 4° Esta leI entra em vígor na data de sua publicação.
Ar!. 5" Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Sala das Sessões. e!IV .:)de de 1997.

.' -------'
{ I lJ~ J ,c.......<..<.."'-'"
~adà'DA,L'ILA FIGUEIREDO

LEGISLAÇÃO CITADA Al\iEXADA PELA
COORDE!'iAÇÃO DE ESn;DOS LEGISLUIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULorr
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à, segurança e à propriedade, nos
tennos seguintes:

·······Xii···~···é···i~~i~iã~~i···~ ..·~igii~··d; ..·~~;~~p~-;;dê~ci~·:·~·'das
comunicações telegráficas, de dados e das C?m~~ICações
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem JudiCIal, nas
hipóteses e na fonna que a lei' estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal;

O projeto ora apresentado objetiva contribuir para a
redução dos profundos males da desnutrição. particulannente os da carência
das vitaminas A e D.

O problema da desnutrição no país é por demais
conhecido. Encontramo-nos, segundo avaliação de organismos
e;pecializados internacionais, entre os piores classificados no tocante a este
aspecto. O Nordeste brasileiro é considerado uma região problema em uma
visão mundial, por atingir índices de desnutrição entre os menores de cinco
superior a 30%.

A perspectiva de aumento de desemprego, a redução dos
recursos públicos. entre outros aspectos. reflexos da crise mundial, apontam
para o agravamento deste sério e lamentável problema que afeta milhões de
crianças em todo o País.

Assim, entendemos ser urgente a tomada de
providências que procurem pre"enir o avançar da desnutrição entre as
crianças brasileiras. I .

A hipovitaminose A afeta seriamente o desenvolvimento
fisico e mental das crianças. Além dos sérios e crescentes riscos de

contrairem doenças. a cegueira é uma das seqüelas mais cruêis da falta de
vitamina A. Cerca de um milhão de crianças são acometidas deste mal, a
cada ano. em todo o mundo. No Brasil. os índices são alarmantes: supera os
40% da população infantil e prê-escolar em algumas comunidades
nordestinas.

Quadro semelhante se apresenta ao 'analisarmos o
comportamento da hipovitaminose D. O raquitismo e outros transtornos
decorrentes da carência da \"itamina D. lamentavelmente. têm contribuído.
junto com outras deficiências nutricionais. para a fonnação de um verdadeiro
exército de anões no Nordeste brasileiro.

Não restam dÚVIdas que a desnutrição é uma das
maiores "ergonhas nacionaIS. Combatê-la é. além de uma necessidade
imperiosa. uma obrigação de todo cidadão brasileiro.
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" Assjm, com medidas simples e baratas, cOlIfO a que
agora apresentamos, poderemos oferecer relevante auxílio à redução 'dos
profundos males da falta da alimentação básica.

Diante do exposto, conclamamos os ilustres pares a
aprovar este projeto de lei.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 1997

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS -"EGISLATIVOS - CeDI

I

LEI N° 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

CONFIGURA INFRAÇÕES À
LEGISLAÇÃO SANITÁRIA FEDERAL,
ESTABELECE AS SANÇÕES
RESPECTIVAS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. '

TÍTULO I
Das Infrações e Penalidades

Art. 10 - As infrações à legislaçãó sanitária federal,
ressalvadas as previstas expressamente em normas especiais, são
as configuradas na presente Lei.

Art. 20
- Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou

penal cabíveis, as infrações sanitárias serão punidas, alternativa
ou cumulativamente, com as penalidades de:

I - advertência;
ll-multa;
m-apreensão de produto;
IV - inutilização de produto;
V - interdição de produto;
VI - suspensão de vendas e/ou fabricação de produto;
vn -Gancelamento de registro de produto;
vm - interdição parcial ou total do estabelecimento;
IX - proibição de propaganda;
X - cancelamento de autorização para funcionamento de

empresa;
XI - cancelamento do alvará de licenciamento de

estabelecimento.

PROJETO DE LEI N!! 3.9,84, DE 1997
( Da Sra. Esther Grossi )

Acrescenta parágrafo único ao art. 62 da Lei 9.394/96.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. S4) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - O artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacion;:ll, Lei nO 9.394 de 20 de Dezembro de 1996,

fica acrescido de um parágrafo único, que passará a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 62 - A formação de docentes para atuar
na educação básica far-se-á em nivel,
superior, em curso de licenciatura, de
graduação plena, em universidades e
institutos superiores de educação, admitid?
como formação ITifnima para o exercício do
magistério na educação infantil e nas quatro
primeiras séries do ensino fundamental, a
oferecida em nível médio, na modalidade
Normal.

Parágrafo Único - A formação oferecida em
nivel médio, na modalidade normal e em
nivel superior deverá contemplar em
igualdade de especialização a preparação
profissional para atuação na Educação
Infantil e nas quatro primeiras séries do
ensino fundamental."

Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra
em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões, em de 1997.

JUSTIFICATIVA

A partir dos novos paradigmas vigente para compreensão
do ser humano e do processo ensino-aprendizagem, já na
perspectiva de ultrapassagem do 2° milênio, é fundamental
revermos a concepção de Educação Infantil prevista em nosso
sistema de ensino.

Mesmo cientes de que a aprendizagem realizaaa durante o
período que vai de O à 6 anos de idade é dotada de conteúdos
científicos minimos, não é possível ignorarmos a intensidade e a
.complexidade do processo de aquisição de' aprendizagens
cognitivas, afetivas e sociais realizado pelo ser humano durante
esta etapa qe seu desenvolvimento.

Superar a idéia e a prática de creches e pré-escolas como
meros depósitos de crianças, apenas destinados a substituir a
ausência dos pais e familiares, é garantir uma formação
profissional adequada e especializada aos docentes
vocacionados para a Educação~fantil.

Sala das Sessões, em..(.~ ..;':? ...de 1997.

~J~.
Dep. Esther Píllar Grossi

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DIRETRIZES E
BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL.

TíTULüVI
Dos Profissionais da Educação

Art. 62 - A formação de docentes para atuar na educação
básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de
graduação plena, em universidades e institutos superiores de
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educação, admitida, como formação mínima para o exercício do
magistérío na educação infantil e nas quatro primeiras séries do
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade
Normal.

PROJETO DE LEI N~ 3.986, DE 1997
( Do Sr. José Coimbra )

~eduz o prazo para pagamento dos benefícios previdenciários.

(APENSE-SE AO PROJE~ DE LEI Nn 3.613, DE 1993)

o Congresso NacIonal decreta:

Art I' O § 4' do art. 41 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991,

com a redação dada pel. Lei n' 8.444, de 20 de julho de 1992. passa • vigorar com.
seguinte redaçàn:

"AI. 41 ..

§ 4° Os beneficios devem ser pagos do primeiro ao
quinto dia 6tH do mês seguínte ao de sua competência,
observada a di.tribuição proporcional do nlimero de
beneficiários por di. de pagamemo.

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

Art 3' Revogam-se as disposições em contI1rio.

JUSTIFICAÇÃO

A legislação vigente determina que o pagamento dos beneficios
previdenciários seja efetuado do primeiro ao décimo dia útil do mês seguinte ao da
respectiva competência.

Diante do exposto, Julgamo. que não se jnsttfica que aposentados
e pensiOnistas da Previdência Social tenham que esperar até a segunda qwnzena do mês

para receber os seus já ínfimos pagamentos. Desta forma, o Projeto de Lei de nossa

.utoria determina que o pagamento dos beneficios previdenciários seja efetuado .té o 5.
dia útil do mês seguinte .0 da respectiva competência.

Tendo em vista a relevânci. da matéria, e seu inegável alcance
social. contamos com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do Projeto de Lei que
ora apresentamos.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 1997

!f:
I •

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESnmOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRAB~HO
(CLT)

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS
LEIS DO TRABALHO.

TÍTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

CAPÍTULon
Da Rel}luneração

Ao regulamentar a matéria, ou seja, ao distribuir
Jl.l'0porcionalmente o nlimero de beneficiários por di. de pagamento, o InsttlUto Nacional

do Seguro Social elaborou uma tabel. com base no algansmo final do numero de camê do
segurado. da segumte form.:

Nlimero final do camé
OI
02
03

04

05

06

07

08

09

00

Di. útil do pagamento

I'
2'

3'

4'

5'

6'
7'

8'
9'

lO'

Art. 459 - O pagamen~o do salário, qualquer que seja a
modalidade do trabalho, não deve ser estipulado por período
superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões,
percentagens e gratificações.

§ 10 - Quando o pagamento houver sido estipulado por mês,
deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês
subseqüente ao vencido.

*§ JOconformea Lei número 7.855, de 24101989.

Assim sendo, e apenas como exemplo, em outubro de 1997, o
aposentado que tenha camé com final 00 receberá o seu pagamento somente no dia 14/10.
Rcssalte~se. no entanto, que a maioria dos pagamentos. inclusive aqueles relativos ã

tributos estaduais e federais, têm data de vencímento sempre no ínício de cada mês,

Cabe mencionar, ainda, que tal disposição encontra·se em
desacordo com as regras vigentes para os trabalhadores em atividade. De fato, a

Consolidação das Leis Trabalhistas, em seu art. 459, parágrafo único, determina que o

pagamento do salário ao. empregados deve ser efetuado até o quinto dia ,Jitil do més
subsequente ao vencido.

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

DISPÕE SOBRE OS PLANOS DE
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

TÍTULom
Do Regime Geral de Previdência Social

. .
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CAPÍTIJLon
Das Prestações em Geral

SECÃOrv
Do Reajustamento do Valor dos Beneficios

Art. 41 - O reajustame)lto dos valores de beneficios
obedecerá às seguintes normas:

§ 4° - Os beneficios devem ser pagos do primeiro ao
décimo dia útil do mês seguinte ao de sua competência,
observada a distribuição proporcional do número de
beneficiários por dia de pagamento.

* § 4"com redação dada pela Lei número 8.444, de 20/071992.

PROJETO DE LEI N!! 3.987, DE 1997
( Do Sr. Enio Bacci )

Altera prazos por intimações por qualquer órgao da imprensa,
acrescentando parágrafo 312 ao Artigo 184 do CPC..

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

o Congresso Nacional decreta:

Artigo Único: Acresce o parágrafo 3°, ao Artig:;
184 do Código de Processo Civil. com a seguinte redação:

Parágrafo 30
: Em tratando-se de intimação por

qualquer órgão de imprensa. o prazo começa a contar após
72 horas da publicação.

JUSTIFICATTVA

!\pesar do avanço tecnológico ~ da massificação dos.
~ei(l~ dc çomunicaçiio em geral. (I imprensa e~crita. apesar de (lper
!~tçoadu ~m tjuas~ todos o~ ,eJllidns. ~ muito dependeme do depar
iamento de ~Irculaçào. para que "btenha \1 eleito esperado. especial
mente no tjue se rdere u publicu~ües !e!!Uls. <:omo editais. intima-
çne" ttc... . -

A televisão e o rádio. repercutem instantàneamel1le
suas informações. são veiculos de difilsão imediata e permanente.

A imprensa escrita. em contra partida. é totalmente
dependente do departamento de circulação para obter o efeito espe
rado. ou seja, se o jornal não chega. ou chega atrasado ao endereço
do assinante ou até a banca. deixou de existir. não cumpriu seu pa
pel.

Ainda não toi inventada outra maneira de tàzer o jor
nal circular. a não ser através do "entregador", sujeito a falhas, co
mo impontualidade ou até mesmo deixar de entregar.

Com base nestes argumentos. proponho que toda a
intimação. especialmente através de órgãos da imprensa escrita. re
ceba tratamento diferenciado. como o aumento do prazo, que seria
de 72 horas. após a sua publicação.

A experiência mostra que toda a intimação por órgão
da imprensa escrita. causa maiores problemas aos advogados, do

que o eteito que se pretende. que é o da informação ou orientação,
com base nos tittos já narrados. além de outros.

Sala de sessões..I?.:....R.t+... '1997

~- r,";:: -:,,=-=_.. ~,-~C __'-·....·~-
ENIO BACCi
Deputado federal

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

LEI N° 5869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

INSTITUI O CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.

LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

TÍTULO V
Dos Atos Processuais

CAPÍTULO III
Dos Prazos

SEÇÃO 1
Das Disposições Gerais

Art. 184 - Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os
prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.

* Artigo com redação determmada pela Lei número 5.925, de I de outubro de
1973.

§ 2° - Os prazos somente começam a correr do primeiro dia
útil após a intimação (art. 240 e parágrafo único).

* § 2" com redação determInada pela LeI número R.rF9, de 13 de selemhro de
19911.

PROJETO DE LEI N!! 3.991, DE 1997
( Do Sr. Enio Bacci )

Dispõe sobre is~!ão do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) na aqu1s1çâo de automóveis para utilizaçao de
representaçao de autônomos e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 1.863, DE 1996)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

, . Art. I" - Ficam ISentos do Imposto sobre Prodmos
lnd~alIzados (IPI) os. aUlomóveis de fabricação adquiridos por representantes
amonomos para uso profiSSIonal.

. . Parágrafo Único: Considera·se representante autônomo, para
efe.to desta leI, aquele que exercite a função ou esteja regularmente eadastrado há mais de
I (um) ano e que neeessite de automóvel para exercicio do trabalho,

. . Ar!. 2' - O beneficio previslo no art. l' somenle poderá ser
utilIzado para aquisição de I (um) veiculo.
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--

Ar!. 3° - A isenção será reconhecida pela secretaria da receita
federal do Ministério da Fazenda. mediante prévia verificaçio de que o adquirente
preencba os requisitos.

. Ar!. 4° - A a1ienaçio do veiculo adquirido II05tennos desta
lei nio poderá ser feita antes de três anos contados da data de sua aquisição.

§ Único - A inobservincia deste artigo, sujeita o ali_
a0 pagamento de multas e juros previ!lOS na legislação pela hipótese de fraude ou falta de
pagamento do imposto devido.

Ar!. SO - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Ar!. 6° - Revogam-se as disposições em contlário.

JUSTIFICATIVA

A proposta pretende reduzir o custo na aquisiçio de
automóveis, possibilitando aos representantes autônomos que necessitem de automóvel
para o trabalho uma renovação da frota e conseqüente mlUlutenção de milhares de'.
empregos.

Sala de scssões~ 10./97.

~s ~~-:.~
~~':>"'" -

ENIOBACCI
DEPUTADO FEDERAL

Com esta proposta, pretende-se reduzir o custo na aquisiçio
de máquinas e equipamentos hospitalares, possibilitando melhorias na precária Saúde do
Jl8ÍS.

PROJETO DE LEI N! 3.993, DE 1997
( Do Sr. Enio Bacci )

Proíbe a publicidade de bebidas alc60licas em qualquer 6rqlo de
i~rensa e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 4.846, DE 1994)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

'Ar!. 1° - É proibidQ toda a poblicidade de bebidas alcóolicu
em qualquerórgio de irnjiié'nsi' '., -'. .... ".:

Ar!. 2' - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçio.

Ar!. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFlCATWA

Este projeto visa proibir o incentivo ao consumo de bebidas
a1cóol~cas e evitar males como por exemplo, a grave e por vezes fatal doença do
alcoolIsmo • sem contar nos altos custos que a Saúde Pública precisa destinar a estas
doenças, que evitadas, poderiam ser direcionados a outras necessidades primordiais dos
hospitais

PROJETO DE LEI N! 3.992, DE 1997
( Do Sr. Enio Bacci )

Sala das sessões, I 197.

Dispõe sobre a isenc;:lio do "imposto sobre Produtos
industrializados" (IPI) na aquisic;:lio de máquinas e equipaaentos
hospitalares e dá outras providlncias.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 2.604, DE 1996)

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Ar!. 1° - Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), as máquinas e equipamentos hospitalares, qUlUldo odquiridu por
instituições comprovadamente reconhecidos pelo Ministério da Saúde.

Ar!. 2° - A isençio será reconhecida pela Sccrewia da
Receita Federal do Ministério da Fazenda, mediante prévia verificação de que o adquirente
preencha os requisitos.

Ar!. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Art. 4°· Revogam-!C as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A saúde 110 Brasil, que precisa ser fortalecida, pricrizada e
planejada, = atellçio especial, por tratar-se de um setXlr de fimdameIItaI importiDcia
para o desenvolvimento do peis.

Um dos graves problemas enftentados pelo setor, é a /'alia de
equipamentos modernos 1105 hospitais, o que demonstra o fato de que ainda estamos
atrasados em tecnologia, comparados com os Jl8ÍSes do primeiro mtmdo, DOS quais a Saúde
é um dos fatores de prioridade •

PROJETO DE LEI N!! 3.996, DE 1997
( Da Sra. Teima de Souza )

Cria nas programações da Radiobrás espaço institucional para o
Conselho Naçional dos Direitos da Mulher e ONG's.

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORl!!TlCA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)
- ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - A Radiobrás deve reservar, nas suas prografT18Ç6es em

rádios, espaço institucional para divulgaç60 dos trabalhos desenvolvidos pelo

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e pelas Organizaç6es Nilo

Governamentais ligadas à questão do gênero feminino.

Parágrafo Onico - O material B ser divulgado é de

responsabilidade do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e das

Organizações Nilo Governamentais, não cabendo nenhum interfer6nda, por

parte da Rediobrás, na escolha dos temas e na sua elaboraç60.

Art. 2" - Esta lei entra em VÍ!?"r na data de sua publicaç60.

Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICAÇÃO

A comunicação nas questões de gênero fi um dos problemas que

os movimentos de mulheres tem enfrentado ao longo da histOria. Os meios de

comunicação são seletivos e tendem a manter o status quo. sendo que as tutas

das mulheres, como por exemplo a da igualdade, não são divulgadas para o

conjunto da sociedade e, em particular, para a mulheres.

É preciso uma política de comunicação nesse sentido, onde

podaremos debater temas pertinentes as condições de trabalho da mulher, da

sua saúde, dos serviços existentes para sua proteção e, ao mesmo tempo,

teremos também um espaço para a divulgação de trabalhos das mulheres no

campo da comunicação, seja escrita, falada e televisada ou mesmo a

divulgação de trabalhos de expressão artfstica.

Sistema Radiobrás, que serve hoje para a divuigação do material

produzido pelo Govemo Federal, cumprirá um papet na criação desse espaço

insü/ucional.

Hoje, apenas dois programas produzidos pela Radiobrás - A Voz

do Brasil e o Jomal Nacional - que contam com 300 transmissoras no pais

mostram a amplitude e o número de pessoas que atingirfamos com a produção

de material de divulgação dos trabalhos do Consalhos Nacional de direitos das

Mulheres e das Organizações Não Governamentais.

Seria uma espaço onde poderfamos estar debatendo as

resoluções da Quarta Conferéncia Mundial da Mulher, de importáncia para todas

as mulheres e que não t#m o tratamento necessário por parte dos meios de

comunicação.

Citando o próprio CNDM, em sua publicação sobre Estratégias da

Igualdade na questão da comunicação, vale lembrar:

-A importáncia dos meios de comUnicação no mundo contemporàneo faz deles

um campo politico especifico 9 ser Investido com Vistas a promoção de uma

imagem mais Justa das mulheres. Para tanto são condições necess8:ias o

monitoramento de prática ainda eivadas de preconceito e a abertura de espaços

para que o novo protagonismo da mulher encontre visibilidade e valorização

junto à opinião pública."

Esperamos estar contribuindo com o avanço na democratização

das informações, de tal forma que a mulher continue na sua jornada de

consciência cidadã plena.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 1997

PROJETO DE LEI N! 3.998, DE 1997
( Do Sr. Cláudio Chaves )

Altera o anexo à Lei 9.017, de 30 de março de 1995, modificando
a redaç!o dos números 01, 03 e 10 da coluna "Situaçao".

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; DE
ECONOMIA, INDOSTRIA E CO~RCIO; E DE CONSTITUIÇXO E JUSTIÇA E DE
REDAÇXO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1° Os números OI, 03 e 10 da coluna "Situação" do

Anexo à Lei nO 9.017, de 30 de março de 1995, passam a vigorar com as

seguintes redações:

"ANEXO

(Art.17 da Lei n·9.017, de 30,03.95)

Tabela de Taxas

SITUAÇÃO UFIR
OI - Vistoria das instalações de empresa de segurança privada 1.000
03- Renovação de Cenificados de Segurança das Instalações de empresa
de segurança pnvada 440
10 - Expedição de alvará de funcionamento de empresa de segurança
pnvada 83S "

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

Ar!. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATlVA

. .. Diversas empresas comerciais mantém em séus quadros
funclOnanos que desempenham a função de vigias e vigilantes. Essas empresas,
nos termos em que está redigido o Anexo à Lei n' 9.017. de 30 de março de 1995
são obrigadas a p~gar à Polícia Federal taxas de vi~oria das suas instalações, d~
renovação de centficados de segurança das instalações e de expedição de alvará
de funCIonamento, no mesmo valor que é cobrado das empresas cuja atividade
exclusiva é o fornecimento de serviços de segurança privada.

Tal previsão acaba acarretando um injustificado custo
adicional para essas empresas as quais, diferentemente das empresas que prestam
exclusivamente segurança privada, sofrem o concurso de outros encargos
relativos às suas atividades especificas.

". A cobrança de taxas das empresas privadas de segurança
publIca e plenamente Justificada pelos custos envolvidos nas tarefas. De se
observar que essas empresas possl!em verdadeiros arsenais que se constituem no
seu ferramenta! de trabalho.

o mesmo não se passa com as empresas comerciais que
possuem um número reduzido' de vigilantes, a maioria desarmada Não hà custos
de serviços de fiscalização pela Polícia Federal que justifiquem a cobmnça de
taxas dessas empresas. as quais geram um aumento injustificado de despesas e
redução de competitividade.

Em face da relevância da matéria, espero contar com o
apoio necessàrio de meus Pares para transformar esta proposição em um diploma
legal. .

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 1997

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESn'DOS LEGISLAnvos - CeDI

LEI N° 9.017, DE 30 DE MARÇO DE 1995

ESTABELECE NORMAS DE CONTROLE
E FISCALIZAÇÃO SOBRE PRODUTOS E
INSUMOS QUÍMIcos QUE POSSAM
SER DESTINADOS À ELABORAÇÃO DA
COCAÍNA EM SUAS DIVERSAS
FORMAS E DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES OU QUE
DETERMlNEM DEPENDÊNCIA FÍSICA
OU PSÍQUICA, E ALTERA
DISPOSITIVOS DA LEI N. 7.102, DE 20
DE JUNHO DE 1983, QUE DISPÕE
SOBRE SEGURANÇA PARA
ESTABELECIMENTOS FINANCEIROS,
ESTABELECE NORMAS PARA
CONSTITUIÇÃO E FUNCION~NTO
DE EMPRESAS PARTICULARES QUE·
EXPLOREM SERVIÇOS DE VIGll-ÂNCI1
E DE TRANSPORTE DE VALORES, E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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................................................................................................. u ••••

Art. 17 - Fica instituída a cobrança de taxas pela prestação
dos serviços relacionados no Anexo a esta Lei, nos valores dele
constantes.

Parágrafo único. Os valores arrecadados destinam-se ao
custeio e manutenção das atividades-fim do Departamento de
Policia Federal.
.......................................................................................................

Justificativa

Os transportadores autônomos de carga, de modo geral, emprestam seus

serviços e os veículos de sua propriedade para o transporte de cargas do setor agrícola,

comercial e industrial, muitas vezes em veiculas desprovidos das minimas condições

de segurança para o tráfego perigoso das estradas, colocando em risco a carga, seu

patrimônio pessoal e a sua própria integridade fisica.

---------------------------------------
01 - Vistoria das instalações de empresa de segurança 1.000
privada ou de empresa que mantenha segurança própria

TABELAS DE TAXAS

SITUAÇÃO UFIR

O presente Projeto de Lei tem como objetivo precipuo a renovação da

frota nacional de caminhões, oferecendo o incentivo da isenção do Imposto sobre

Produtos Industrializados (IPI) a transportadores autônomos de caminhões, a fim de

que possam operar a troca de suas unidades de transporte com mais de 10 anos de

fabricação.

03 - Renovação de Certificados de Segurança das 440
instalações de empresa de segurança privada ou de
empresa que mantenha segurança própria

10 - Expedição de alvará de funcionamento de 835
empresa de segurança privada ou de empresa que
mantenha segurança própria

PROJETO DE LEI N~ 4.001, DE 1997
( 1)() Sr. Valdemar Costa Neto )

Dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI para aquisição de caminhões por transportadores au~õnomos

de cargas cujos veiculos tenham completado, no mínimo, dez anos
de fabricaçao.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 3.548, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta: •

Art. I" Com a finalidade de renovação da frota nacional de caminhões,

fica isento do IPI, pelo prazo de cinco anos a contar da data de publicação desta Lei, o

caminhão, classificado na posição 87,04 da Nomenclatura Comum do Mercosul,

adquirido, em substituição a outro de propriedade do adquirente fabricado há mais de

10 anos, por transportador autônomo de carga que tenha pelo menos um ano de

exercícío profissional e que seja proprietário de, no máxímo. doís camínhões.

Art. 2" O beneficio de que trata o art. I" só poderá ser utilizado no

máximo duas vezes pelo mesma transportador autônomo.

Art. 3" A isenção de que trata o art. I" desta Lei não alcança os

acessórios opcionais e peças de reposição.

Art. 4" Esta Lei entrará em vigor a partir de janeiro do ano subseqüente

ao de sua publicação..

Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.j

É inegável que o presente Projeto virá também significar um poderoso

instrumento de geração de empregos na indústria automotiva e melhorar o nível de

segurança de nossas estradas.

Pelas razões acima expostas. solicito o apoio dos nobres Pares do

Congresso Nacional para a aprovação do presente Projeto de Lei.

PROJETO DE LEI N2 4.002, DE 1997
( Do Sr. Jair Soares )

Torna dedutíveis no cálculo do imposto de renda da pessoa fís~ca

as doações a entidade filantrópicas.

(APEN6E-6E AO PROJETO DE LEI N2 3.200, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. 1" São dedutíveis do imposto de renda devido os valores das

doações efetuadas em favor de entidades filantrópicas nacionais, sem fins lucrativos,

reconhecidas como de utilidade pública e que reapliquem a totalidade de seus resultados

positívos em prol dos fins, fiJantropicos. para 05 qU31S se constituiram.

Art. 2° A dedução penmtida pelo dísposto no artigo anterior

limita-se a 10% (dez por cento) do imposto devido.

Ar!. 3" Esta lel entra em vIgor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

É sabido que este País "ostenta" uma das mais perversas - se não a
mais - distribuição de renda, no concerto hodierno das Nações. Nossos indicadores sociais
conflitarn sobremodo com nossos indicadores econômicos. Ao passo que nos orgulhamos
de estar entre as dez nações mais ricas do planeta., apenas ocupamos um modesto em tomo
do setuagésimo lugar~ quandO'se trata do social. que é o que verdadeiramente interessa.

De há poucos anos para cá, nem mesmo a renda. por cabeça é

indicador' confIável de bem-estar dum povo. Isto é, o problema da estimativa do
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desenvolvimento tem se revelado menos uma questão de média que uma de equanimidade
na distribuição dela Há até indieadores (como o de Gini)' de certa confiabilidade a atestar·
esse fato.

Modcrnamentc, aliás, as organi.zações internacionais

desenvolveram e se fiam no chamado índice de desenvolvimento humano que, como bem
lhes diz o nome, pauta-se, a par do poder de compm propriamente dito, nas condições de
saúde, educação, etc. dum povo. Infelizmente ai também o Brasil deixa a desejar.

o Estado brasileiro reflete, como não poderia deixar de sê-lo, a
cultura, ibérica, da sociedade. Daí sua dificuldade de luta contm o~.' Doutm
sorte, bolsões a cada vez mais volumosos de cidadãos despreendidos têm criado
associações cuja única finalidade é o altruísmo do mais puro e genuíno. Em suma, tão-só a
ajuda ao próximo, descompromissada de indesejliveis sentimentos egoístas, norteadas pelo
mais desinteressado amor ao próximo.

Tmta nosso projeto de fazer com que o Estado, que tanto deve aos
destituídos pelo que tão pouco realizou, incentive aos que querem fazer e fazem, oque ele
deveria ter feito e não fez. É um mínimo de solidariedade num Pais que tanto fala dela e
tão pouco dela tem, numa Nação que ainda reluta em plenamente envergonhar-se e decidir

de vez seu indesculplivel problema social.

Ânte o exposto, contamos com o endosso de nossos ilustres Pares

no Congresso Nacional, para a devida aprovação deste projeto.

PROJETO DE LEI N! 4.004, DE 1997
( Do Sr. José Augusto)

Cria incentivo fiscal à contratação de ex-detentos pela
iniciativa privada, mediante abatimento parcial do Imposto de
Renda Pessoa Jurí~ica, devido pelas empregadoras.

(AS COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (MlRITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - As empresas que contratarem os serviços de ex-detentos, ou detentos em
liberdade condicional, ou detentos incluídos em programas de parceria de mão de
obm entre empresas e unidades penitenciárias, poderão descontar 15% (quinze por
cento) dos vencimentos percebidos pelos contratados no Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, até o limite de 4% lano do valor apurado para pagamento do tributo.

parágrngo único - Será admitida a hipótese de que trata esta lei, apenas pelo periodo
de um ano, sendo que este período é individualizado em relação à cada contratado.

Art. 2° - Revogam-se as disposições contrárias.

1 Numa pontuação muima ideal de 1.0. temos tio~só entre 0.7 a 0.8. Ocorre que as piores
classificações estio em tomo de 0.6 e as melhores aClRa de 0.9, o que nio nos coloca. pela propria definição
deste índice. a1íiS. em boas condições de competitividade •
: Parece ate mesmo que, ás ves~r15 do quínto centaria do "descobrimento", n!o multo mual,lu

JUSTD1CATIVA

N~ medida. em que os ex-sentenciados encontram oportunidades de
!Tabal!t0' of~ld.as medl8I1te a concessão de vantagem fiscal, o risco de retomarem
ao cnme dumnut ou se anula. Estudos. recentes, indicam que o maior índice de
reincidência à crimina1idade, se dá entre aqueles que não encontraram reeolocação
profissional no mercado de trabalho. E sem emprego honesto, o ex-detento está
propenso à não se manter por muito tempo, distante de atividades danosas à
sociedade civil organizada

Assim, os empresários que são em regra muito resistentes à contratação
de ex-detentos, tem nesta renúncia fiscal um bom motivo para engajá-los em
atividades produtivas.

Depois de um ano já com emprego fixo, o ex-detento terá referências
suficientes para se reintegrar normalmente no mercado de trabalho.

~P'7nas se aYa!ian?o a economia financeira que tal medida pode gerar
ao.estado.bmstl~tro, que: delXllna de gastar milhões de reais para manter presos de
baixa pencu1o~dade alImentados, vestidos, e vigiados, a idéia já se justificaria.
Porém, se avalIarmos a questão social, da reinclusão de cidadãos à sociedade. Do
resga.te: da dignidade de suas finnilias, O projeto, sem dúvida, supera os parâmetros
de utilIdade, para se enquadrar dentre aqueles imprescindiveis.

. O projeto de lei visa, realisticamente, a proteger a sociedade.
economIZar recursos estatais e resgatar a dignidade dos ex-detentos.

Sala das sessõesjt"de () é7 &- de 1997.

PROJETO DE LEI N! 4.007, DE 1997
( Do Sr. Fetter Júnior)

Altera o art. 82, III, da Lei n2 6.996, de 7 de junho de 1982
que "dispõe sobre a utilizaçao do processamento eletrônico d~
dados nos serviços eleitorais e dá outras providências 11 •

(A COMISSlIO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAOl

oCongresso Nacional decreta:

. Art. I' O inciso 111 do art. 8' da Lei n' 6.996, de 7 de junho de
1982. passa a vigorar com a seguinte redação:

"111 • residência mínima de três meses no novo domicilio.
atestado pela autoridade policial ou provada por outros meios
convincentes."

Ar!. 2' Esta Lei entm em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

o Código Eleitoral - Lei n' 4.737. de 15 de julho de 1965 _

estabelecia. em seu art, 55. §, 10, m. entre as e:dgências para a admissão da transferência

da inscrição eleitoral, a de que a residência mínima de três meses no novo domicilio

fosse Ilatestada pela autoridade policial ou provada por outros meios convicentes".

Tal exigência se fazia necessária em virtude das freqüentes fraudes

verificadas no Pais com relação às transferências de eleitores. ocasionando. principalmente
nas eleições municipais. alteração artificial nos resultados dos pleitos.

Ocorre que tal disposição foi revogada pela superveniência da Lei

nO 6.996. de 1982. que passou a exigir. para a transferência eleitoral. que a residência

mínima de três meses no novo domicilio fosse "declarada. sob as penas da lei. pelo próprio
eleitor".

A legislação eleitoral precisa cercar de cautelas a transferência de

eleitores para evitar que fique maculado o processo de escolha dos governantes.
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publicação.

Por essa razão. estamos propondo a restauração do texto do

Código Eleitoral. medida que contribuirá para o restabelecimento da verdade eleitoral em

nosso País.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 1997

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:-IAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 4737, DE 15 DE JULHO DE 1965

INSTITUI O CÓDIGO ELEITORAL.

PARTE TERCEIRA
Do Alistamento

TÍTULO I
Da Qualificação e Inscrição

CAPÍTULO II
Da Transferência

Art. 55 - Em caso de mudança de domicilio, cabe ao eleitor
requerer ao juiz do novo domicílio sua transferência, juntando o
título anterior.

§ 1° - A transferência só será admitida satisfeitas as
seguintes exigências:

I - entrada do requerimento no cartório eleitoral do novo
domicílio até 100 (cem) dias antes da data da eleição;

11 - transcorrência de pelo menos 1 (um) ano da inscrição
primitíva;

m- residência mínima de 3 (três) meses no novo domicilio,
atestada pela autoridade policial ou provada por outros meios
convincentes. .

LEI N° 6.996, DE 07 DE JUNHO DE 1982

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE
PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE
DADOS NOS SERVIÇOS ELEITORAIS.
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 8° - A transferência do eleitor só será admitida se
satisfeitas as seguintes exigências:

I - entrada do requerimento no Cartório Eleitoral do novo
domicílio até 100 (cem) dias antes da data da eleição;

11 - transcurso de, pelo menos, 1 (um) ano da inscrição
anterior;

m· residência mínima de 3 (três) meses no novo domicílio,
declarada, sob as penas da lei, pelo próprio eleitor.

Parágrafo único. O disPosto nos incisos 11 e m deste artigo
nãO' se aplica à transferência de título eleitoral de servidor
público civil, militar, autárquico, ou de membro de sua família,
por motivo de remoção ou transferência.

PROJETO DE LEI N! 4.008"DE 1997
(Da;Sra. Laura Carneiro)

Cria a obrigatoriedade, na Rede Pública de Sadde, da rea1izaçlo
de teste para o diagnóstico de doença fa1ciforae em
recém-nascidos.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 2.942, DE 1997)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Fica a rede pública de Saúde obrigada a
realizar teste para o diagnóstico de doença falcifonne em recém-nascidos.

Art. 2° - Esta Lei será regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.. .........
JUSTIFICATIVA

A doença falciforme é uma doença hereditária que
provoca dificuldades na circulação do sangue, causando crises de dor aguda,
infecções graves, icterícia e cansaço.

o momento ideal para se fazer o diagnóstico da
doença é o do nascimento da criança. Com o diagnóstico precoce podemos
evitar as conspirações mais graves, como as infecções que podem levar a
criança à morte.

Através do teste seguido pelo presente Projeto, a
doença falcifOlme seria facilmente diagnosticada, salvando vidas e diminuindo
sofrimentos. O primeiro passo para essa conquista, seria a obrigatoriedade de
sua realização pela rede pública de saúde.

Ante a importância da Proposta, é que confio no
apoio de meus Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, /0 de dezembro de 1.997.

~~
PROJETO DE LEI N! 4.009, DE 1997

(Da Sra. Laura Carneiro)

"Institui o Programa de Idenficaç:!o da Criança e do Adolescente
- PROlCA - e dá outras providências".

(AS COHISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; E DE CONSTITUI~O
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, lI)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1°0 Fica instituído o Programa de ldentificaçio da CríaIIça
e do Adolescente - PROICA - com o objetivo de identificar apo~ infanto-juvenil e
seu grupo familiar, propiciando-lhes o exercicio ~e seus direitos básicos de cidadania

Art. 2° - O Programa dlo Identificaçio da CríaIIça e do
Adolescente, gerenciado pelo Ministério da Saúde, terá como objetivos especificos:
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I - acompanhar o desenvolvimento da população infilnto
juvenil e situações peculiares, bem como subsidiar projetos promovidos pelo Poder Público
e pela sociedade civi~ visando o atendimento básico dessa população;

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contràrio.

Sala dos Sessões, em 10 de dezembro de 1997

.II - acompanhar permanentemente as famílias e cada um de
seus membros, facilitando a ioformação das condições especiais que os envolvem;

m - promover a aniculação entre órgãos públicos,
destacadamente os municipais, objetivando a proteção, acompanhamento e localização de
crianças e adolescentes;

=-J<uJ ~-()
LAURA~-

Deputada

I - nome completo. filiação. data e local de nascimento:

II - tipo sanguíneo e observações qe reflitam características ou
sinais especiais de identificação;

\1 - promover na comunidade um estimulo ao reuistro civil
como a primeira etapa de sua identificação como cidadão; .....

IH - impressão plantar. no caso dos recém-nascidos, e a
digital.• partir dos J(tres) anos de idade;

Na área da Educação. o PROICA propiciará o levantamento
de dados relativos ao quantitativo de alunos. alfabetização. evasão e servirá como base para
atividades culturais.

Como promoção do trabalho e profissionalização do jovem, a
identificação do jovem permitirá o melhor controle dos atividades. em tàce dos exigências
tnlnhnas estabelecidas pela CLT e pelo Estatuto da Criança e do Adoslescente.

Na apuração de ato infracional, a implantação do PROICA,
com a identificação datiloscópica, permitirá o acompanhamento da aplicação das medidas
sócio - educativas e o controle dos adolescentes que praticam esses atos em locais diversos
e que se apresentam, quase sempre. com nomes falsos ou rntiltiplos.

Por fim, auxiliará no trabalho dos juizas. tanto na colocação
famíliar e problemas de violência e maus - tratos e aos Conselhos de Direitos e Tutelares,
que poderão conhecer os dados objetivos do Programa

Sala dos Sessões, em 10 de dezembro de 1997

JUSTIFICAÇÃO

Justifica-se a criação do Programa de Identificação de Criança
e do Adolescente - PROlCA - para uma efetiva promoção do exercicio dos Direitos
Fundamentais da inlànto - adolescência e da fâmilia. Representa, sobretudo. uma estrutura

especial de infonnações junto ao Poder Público e á sociedade civil sobre as condições
sociais da criança. do jovem e de sua situação familiar.

O sistema integrado de ioformações permitirá uma atuação
conjunta dos órgãos envolvidos. em projetos sociais, de saiIde. educacionais e culturais.

A população infanto-juvenil terã um documento de
identificação '7 DICA - independentemente de seu registro civil, visando o atendimento
geral. assim como o controle e atenções às patologias sociais, a exemplo de colocações
famíliares. abandonQ, violência, prática de ato infracional e trabalho do adolescente. A
impressão plantar,.Qu.a d;J,tilo.cópica. ex.ç\Iijrão problemas de homonímia e propiciarão
identificações mais precisa. -

O Poder Público deverá priorizar, inicialmente. a identificação
dos recém-nascidos, de preferencia, na maternidade, ou por ocasião do registro civil.

A identificação poderá ser. também um instrumento inibidor
de adoções ilegais e contribuirá para a localização da família e sua procedência, e para o
desenvolvimento de projetos vinculados à relação famíliar.

Vinculado ao SUS, o Pr~grama permitirá um melhor controle
de vacinações e outras campanhas de prevenção na área de Saúde. permitindo, inclusive,
manter um prontuàrio médico com informações básicas do paciente. ,..-.

IV - o número de quaiquer documento que possa identificar
os pais.

IV - estimular a implantação das ações preventivas e dos
beneficios sociais previstos no Estatuto da Criança e do adolescente e no Sistema Único de
Saúde; ~_

V - identificar e ativar um fluxo de informações sobre os
principais fatos sociais que integram o universo familiar em que estão insendos a criança e o
adolescente:

§ 1° - O Programa compreenderá um sistema integrado de
ioformações da criança e do adolescente, coordenado por seu gestor e suprido de dados,
obrigatoriamente, pelas as unidades que compõem o Sistema Único de Saúde. encarregadas
da identificação.

§ 2° .. Para os objetivos previstos no presente artigo. o
Ministério da Saúde podera firmar convênio com outros órgãos..,ou entidades.

Art. 3° - A identificação da criança e do adolescente será feito
pelas unidades que compõem o Sistema Único de Saúde - SUS. que expedirão documento
contendo os seguintes dados:

Art. 4° - A emissão do documento de identificação da criança
edo adolescente - DICA - somente poderá ser feita após ter sido efetuado o seu registro
civil.

Art. 5° - Na mpótese de adoção da criança ou do adolescente,
preservar-se-á o mesmo número da DICA, sendo que o juiz competente deverá., por oficio,
determinar o cancelamento dos dados referentes aos pais biológicos e as modificações
necessárias para atender aos novos requisitos relativos à filiação, mantendo o sigiloa~o
acerca dos dados da paternidade anterior. .

Art. 6' - Quando houver abandono. a emissão do DICA será
determinada por aivará judiciai, fazendo constar todos os dados especificos da criança e do
adolescente. .

Art. 7° - Os órgãos publicas. os Conselhos Tutelares e os
Conselhos de Direitos, bem como as entidades da sociedade civil que prestem serviços em
áreas COnexas ao objetivo do Programa, poderão conhecer as dados registrados.

Parágrafo único - Os dados considerados sigilosos contarão
de arquivo especial dentro do Programa de Identificação. aos quais somente terá acesso o
juiz competente ou órgão por ela autorizado.

PROJETO DE LEI N2 4.011, DE 1997
(De Senado Federal)

Institui o Fundo de Terras e da Reforma Agrâria - Banco da Terra
- e dá outras providências.

Art. 8° - Nenhuma criança ou adolescente poderá deixar o
Pais, e qualquer pretexto. sem antes ter sido identificado pelo PROI~.

Art. 9° - O DICA será exigido pelos estabelecimentos de
ensino público e privado no ato da matricula do aluno.

Art. 10 - Os Municipios promoverão ampla campanha de
divulgação junto á população alvo, da necessidade do registro civil e da identificação da
criança e do adolescente.

Art. I1 - As despesas decorrentes da presente Lei correrão á
conta das dotações orçamentárias do Sistema Único de Saúde.

Art. 12 - O poder Executivo regulamentará o disposto na
presente Le~ no prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

(AS COMISSOES DE AGRICULTURA E POL1TlCA RURAL; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (M!RITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (AR7. 54 Jl

o Congresso Nacional decreta:

Art. I" É criado o Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra - com
a finalidade de financiar programas de reordenação fundiária e de assenfamento rural.

Parágrafo único. S1Io beneficiários do Fundo:
[ - trabalhadores rurais nllo-proprietários, preferencialmente os assalariados,

parceiros, posseiros e arrendatários, que comprovem. no mínimo, cinco anos de experiência
na atividade agropecuária; .

II - agricultores proprietários de imóveis cuja área nllo alcance a dimensio da
propriedade familiar, assim definida no inciso II do art. 4° da Lei nO 4.504, de 30 de
novemJ,ro de 1964, e seja, comprovadamente, insuficiente para gerar renda capaz de lhe
propiciar o próprio susfento e o de sua familia.
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Art. 2" o Fundo de Tems e da Refonna Agrária - Banco da Terra - será
constituido de:

I - parcela dos valores originários de contas de depósito. sob qualquer titulo.
cujos cadastros não foram objeto de atualização. na .forma das Resoluções do ,?onselho
Monetário Nacional nOs. 2.025. de 24 de novembro de 1993. e 2.078. de 15 de Junho de
~~ .

II - parcela dos recursos destinados a financiar programas de desenvolvunento
econômico. através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDEl' 
confonne dispôe o art. 239. § l°. da Constituição Fedeml. nas condiçõcs fixadas pelo Poder
Executivo;

III - Título da Dívida Agrária - TOA;
IV - dotaçõcs consignadas no Orçamento Gemi da União e em créditos

adicionais;
V - dótações consignadas nos Orçamentos Gemis dos Estados. do Distrito

Federal e dos Municipios;
VI - recursos oriundos da amortização de financiamentos;
VII • doações realiza~ por entidades nacionais ou internacionais. públicas ou

privadas;
VIII - recursos decorrentes de acordos. ajustes. contmtos e convênios.

celebrados com órgãos e entidades da Administmção Pública Federal. Estadual ou
Municipal;

IX - empréstimos de instituiçõcs financeims nacionais e internacionais;
X - recursos diversos.

Art. 3° A receita que vier a constituir o Fundo de Terras e da Refonna Agrária
será usada na compra de terras e na implantação de infra-estrutum em assentamento rural
promovido pelo Governo Federal na fonna desta Lei. por entidades públicas estaduais e
municipais e por cooperativas e associações de assentados.

Parágrafo único. As terras doadas ou adquiridas em favor do Fundo de Terras e
da Refonna Ab'l"ária serão incorporadas ao patrimônio da União e administradas pelo órgão
gestor desse Fundo.

Art. 4" O Fundo de Terras e da Refonna Agrária - Banco da Terra - será
administmdo de fonna a pennitir a participação descentmlizada de Estados e Municipios. na
elaboração e execução de projetos. garantida a participação da comunidade no processo de
distribuição de terra e implantação de projetos.

§ 1° A gestão financeim do Fundo caberá aos bancos oficiais. de acordo com as
nonnas elaboradas pelo órgão competente.

§ 2° É vedada a utilização dos recursos financeiros do Fundo para pagamento de
despesas com pessoal e encargos sociais. a qualquer titulo. sendo aquelas de
responsabilidade do órgão a que pertencer o empregado. servidor ou representante.

Arl. 5" Compete ao órgão gestor do Fundo de Tems e da Reforma
Agrária - Banco de Terra:

I - promover e coordenar as atividades financiadas pelo Fundo. de forma a
garantir a efetiva participação descentralizada dos Estados e Municípíos;

II - estabelecer nonnas gerais para a concessão de financiamento. apuração e
fiscalização dos projetos; .. .

III • aprovar o plano de aplicação anual e das metas a serem atmgJdas no
exercício seguinte;

IV - fiscalizar e controlar internamente o correto desenvolvimento financeiro e
contábil do Fundo;

V - deliberar sobre o montante de recursos destinados á aquisição de terras e
sobre o montante destinado á infra-estrutum;

VI - deliberar sobre medidas a adotar. nos casos de comprovada frustraçio de
safras. e sobre a obrigatoriedade do seguro agricola;

VII - fiscalizar e controlar as atividades técnicas delegadas aos Estados e aos
Municípios;

VIII - adotar medidas complementares e eventualmente necessárias para atingir
os objetivos do Fundo.

Art. 6" Os recursos serão aplicados por meio de financiamentos individuais ou
coletivos. para os beneficiários definidos no art. I° ou suas cooperativas e associações,
confonne o plano de aplicação anual das receítas do Fundo de Terras e da Reforma Agrária
- Banco da Terra.'

§ 1° O plano de que trata este artigo poderá prever o financiamento de
investimentos básicos. sem prejuízo do disposto no art. 1°.

§ 2° Os projetos de assentamento rural no semi-árido deveria contemplar. na
respectiva infra-estrutura, componentes individualizados de irrigaçio. possibilitando a cada
assentado receber água dentro do seu respectivo lote.

Art. 7" O Fundo de Terras e da Refonna Agrária. Banco da Terra -financiará a
compm de imóveis rurais com o prazo de amortização de até vinte anos. inclnlda a carência
de até trinta e seis m~ses.

Parágrafo ÚRico. Os financiamentos concedidos pelo fundo terão juros. limitados
a até doze por cento ao ano. podendo ter redutores percentuais de até cinqllcnta pot' cento
sobre as parcelas da amortização do principal e sobre os encargos financeiros durante todo o
prazo de vigência da operação. observado teto anual de rebate por beneficiário. a ser fixado
pelo Poder Executivo.

Arl. 8" É vedado o financiamento com recursos do Fundo:
I - de mais de um módulo rural para cada mutuário;
II - para mutuário já beneficiado com esses recursos. mesmo que liquidado o seu

débito;
III • áquele que tiver sido contemplado por qualquer projeto de assentamento

rural, bem como o respectivo cônjuge;

IV - exercer função pública, autárquica ou em órgão paraestatal. ou ainda, se
achar investido de atribuiçôcs parafiscais;

V -. dispuser de renda anual bruta familiar, originária de qualquer meio ou
atividade. superior a quinze mil reais;

VI - tiver sido. nos últimos três anos, contados a partir da data de aprescntaçio de
pedido ao amparo do Programa, proprietário de imóvel rural com irea superior à de uma
propriedade familiar;

VII - for promitente comprador ou possuidor de direito de ação e herança em
imóvel rural;

VIII - dispuser de patrimônio. composto de bens de qualquer natureza, de valor
superior a trinta mil reais;

IX - for aposentado ou pensionista.
Art. 9" O Poder Executivo é autorizado a finnar conv!nios ou aconIoI com os

Estados e Municípios visando a desobrigar de impostos as operações de transfcrênci: de
imóveis. quando adquiridos com recursos do Fundo.

Art. 10. As entidades representativas dos produtores rurais. sob a forma de
associaçõcs ou cooperativas, poderão pleitear financiamento do Fundo - Bmco da Terra,
para implantar projetos destinados ~bcneficiários enumerados no art. 1°.

§ I° Os financiamentos concedidos ás cooperativas ou associaçôcs de produtores
rurais. vinculados aos projetos de assentamento. devem guardar compatibilidade com a
natureza e o porte do empreendimento.

§ 2° A cooperativa ou associação de produtores rurais poderá adqúirir a
totalidade do imóvel rural para posterior repasse das cotas-partes da propriedade da terra
nua, bem como dos custos da terra e dos investimentos em infra-estrutura aos seus
cooperados ou associados beneficiários desse Fundo.

Art. 11. Os beneficiários do Fundo não poderão alienar as suu terras e as
respectivas benfeitorias no prazo do financiamento. salvo para outro beneficiário enumerado
no parágrafo único do art. 1° e com a anuência do credor.

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias,
contado de sua publicação.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal. emc'l de dezembro de 1997

. ; J /

~t:22~t~~(7Senad 7\ntoniléarlo :i4iítães -
sidente do Sena o Féderal

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

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

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

.......................................................................................................
sEçAovm

Do Processo Legislativo
.......................................................................................................

SUBSEçAom
Das Leis

.......................................................................................................
Art. 65 ~ O projeto de lei aprovado por uma Casa será

revisto pela outra, em um só turno de discussão e votaçlo, e
enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar,
ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Càsa
,iniciadora.
.......................................................................................................
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TÍTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

Art. 239 - A arrecadação decorrente das contribuições para
o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar
número 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de
Informação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei
Complementar número 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a
partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos
termos que a lei dispuser, o programa do seguro desemprego e o
abono de que trata o § 3° deste artigo.

§ l° - Dos recursos mencionados no "caput" deste artigo,
pelo menos quarenta por cento serão destinados a fmanciar
programas de desenvolvimento econômico, através do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com
critérios de remuneração que lhes preservem o valor.

§ 2° - Os patrimônios acumulados do Programa de
Integração Social e do Programa de Formação do Patri!TIô!1io do
Servidor Público são preservados, mantendo-se os cnténos de
saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção
da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a
distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo,
para depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3° - Aos empregados que percebam de empregadores que
contribuem para o Programa de Integração Social ou para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até
dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o
pagamento de um salário mínimo anual, computado neste val<?r
o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que Já
participavam dos referidos programas, até a data da
promulgação desta Constituição.

§ 4° - O financiamento do seguro-desemprego receberá uma
contribuição àdicional da empresa cujo índice de rotatividáde da
força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do
setor, na forma estabelecida por lei.

LEI 4.504 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA
TERRA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Disposições Preliminares

CAPÍTULO I
Princípios e Definições

Art. 4° - Para os efeitos desta Lei, definem-se:
1- Imóvel Rural, o prédio rústico, ~e ãJ:ea contínu_a, qualql;ler

que seja a sua localização, que se destIne a exploraçao extratIva
agrícola, pecuária ou agro-indus~al, 9u.e~ ~travé~ de planos
públicos de valorização, quer atraves de IniCiatIva pnvada;

II - Propriedade Familiar, o imóvel rural que, direta e
pessoalmente explorado pelo agrícult~r e sua famm~ _Ih~s
absorva toda a força de trabalho, garantIndo-lhes a subslstencla
e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para
cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalhado

- com a ajuda de terceiros; . .
ill- Módulo Rural, a área fixada nos termos do mClso

anterior;.......................................................................................................
.......................................................................................................

RESOLUÇÃO N. 002025

ALTERA E CONSOLIDA AS
NORMAS RELATIVAS A
ABERTURA, MANUTENÇÃO E
MOV;rMENTAçÃO DE CONTAS DE
DEPOSITOS.

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9. da
Lein. 4.595, de 31.12.64, toma publico que o CONSELHO
MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada em 24.11.93,
tendo em vista o disposto no art. 4°., inciso VIII, da citada Lei, e
no art. 64 da Lei n. 8.383, de 30.12.91,

RESOLVEU:

Art. 1°. Para abertura de conta de depósitos e obrigatória a
completa identificação do depositante, mediante preenchimento
de ficha-proposta contendo, no mínimo, as seguintes
informações:

I - qualificação do depositante:
a) pessoas fisicas:
1. nome completo;
2. filiação;
3. nacionalidade;
4. data e local do nascimento;
5. sexo;
6. estado civil;
7. nome do cônjuge, se casado;
8. profissão;
9. documento de identificação (tipo, número, data de

emissão e órgão expeúldor);
10. número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas

(CPF);
b) pessoas jurídicas:
I. razão social;
2. atividade principal;
3. forma e data de constituição;

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

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

RESOLUÇÃO N. 002078

ALTERA NORMAS RELATIVAS A
ABERTURA, MANUTENÇÃO E
MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS DE
DEPÓSITOS.

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9".
da Lei n. 4.595, de 31.\2.64, toma público que o Presidente do
CONSELHO MONETARIO NACIONAL, por ato de 15.06.94,
com base no art. 1°., parágrafo 2., da Lei n. 8.646, de 07.04.93,
"ad referendum" daquele Conselho, tendo em vista o disposto
no art. 4°., inciso VIII, da referida Lei n. 4.595/64, e no art. 64
da !-ei n. 8.383, de 30.12.91.

RESOLVEU:

Art. 1°. Prorrogar, para 31.12.94, o prazo de que trata o
art. 14, parágrafo único, da Resolução n. 2.025, de 24.11.93.

Art. 2°. A ficha-proposta e a copia da documentação
referida no art. 3°. da Resolução n. 2.025/93 poderão ser
microfilmadas, dispensada a manutenção em arquivo dos
originais de tal document~ção.
. Parágrafo único. E obrigatória a manutenção da
documentação, em arquivo ou em microfilme, ate 5 anos após o
encerramento da conta.

Art. 3°. Fica vedada, as instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, a partir de 31.12.94, a realização, com clientes cujas
fichas-propostas, não estejam atualizadas, do seguinte:
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I - fornecimento de talonário de cheques e/ou de cartão
magnético;

II - concessão de empréstimo, financiamento e/ou
adiantamento;

fi - acolhimento de solicitação de aplicação financeira e/ou
de liberação;

IV - acolhimento de pedidos de saque que não impliquem o
encerramento da conta.

Art. 40
• As instituições financeiras e demais instituições

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil poderão
designar mais de um diretor para zelar pelo cumprimento das
normas de abertura, manutenção e movimentação das contas de
que trata a Resolucão n. 2.025/93, desde que a instituição esteja
dotada de estrutura organizacional por tipo de serviço
atuação regional, produto ou clientela. '

Parágrafo único. No caso de a instituição designar mais
de um diretor, seus nomes deverão ser informados ao Banco
Central do Brasil, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data da
publicação desta Resolução.

Art. 50. O Banco Central do Brasil poderá:
I - definir os documentos de identificação a serem

arquivados nas instituições, relativos as contas de depósitos;

II - regular a utilização de arquivos centraÍizados e de
ficha~proposta única para as diversas contas de depósitos
mantidas por um mesmo cliente numa instituição ou
conglomerado;

fi - alterar a relação de que trata o art. 30.;
IV . - baixar as normas e adotar as medidas necessárias a

execução do disposto nesta Resolução.
Art. 60

• Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, 15 de junho de 1994

Pedro Sampaio Malan
Presidente

SINOPSE
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SENADO. PLS 00025 1997

AlITOR SENADOR ESPERlDIÃO AMIN PPB SC
EMENTA CRlAO FUNDO DE TERRAS EDA OlITRASPROVIDENCIAS. COMPLEMENTAR
DESPACHO INICIAL

(SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
ULTlMAAÇÃO

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPlITADOS
Q.\ 12 1997 (SF) SUBSECRETARlA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP)

ISOO RECEBIDO NESTE OROÃO. EM 04 DE DEZEMBRO DE 1997.
ENCAMINHADO A

. (SF) SUBSECRETARlA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 04 12 1997
TRAMITAÇÃO

2602 1997 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG)
ESTE PROCESSO CONTEM 05 (CINCO) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRlCADAS.

2602 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEI11JRA.

2602 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO ACAB.
DSF 27 02 PAG 4645.

1903 1997 (SF) COMISSÃo DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAB)
ENCAMINHADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA COMISSÃO. PARA
DISTRIBUIÇÃO.

. 11 04 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
RELATOR SEN OSMAR DIAS.

07 05 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
ENCAMINHADO A SOM. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SENHORA
CLAUI3IA LIRA.

1305 1997 (SF) SUBSEC. CODRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
JUNTADA DA COPIA DO DIV 00026 1997. REFERENTE AO
SGMIP 371. DE 1997. DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS
DEPlITADOS. ENCAMINHANDO COPIA DO RELATORlO FINAL DA
COMISSÃo EXrERNA.

1405 1997 (SF) SUBSEC. CDORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS. 43. COPIA DO REQUERIMENTO DE AlITORlA DO
EN OSMAR DIAS. DE TRAMlTAÇÃO CONJUNTA, QUE DEIXOU DE SER
LIDO POR SOLICITAÇÃO DO AlITOR.

1405 1997 (SF) SUBSEC. CODRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AO SACP. COM DESTINO A CAE.

1405 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÓES PERMANENTES

ENCAMINHADO A CAB. PARA TRAMITAÇAo NORMAL.
14 os 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)

ENCAMINHADO AO RELATOR. SEN OSMAR DIAS.
22 os 1997 (SF) COf>\lSSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)

DEVOLVIDO PELO RELATOR. SEN OSMAR DIAS. COM MINlITA DE

RELATORlO FAVORAVELNOS TERMOS DO SUBSnnmvO QUE
APRESENTA.

03 06 1997 (SF) COMISSÃo DE ASSUNTOS ECONOMlCOS (CAE)
CONCEDIDA VISTA COLETIVA AOS MEMBROS DA COMISSÃO AO
PARECER OFERECIDO PELO SEN OSMAR DIAS. FAVORAVEL NOS
TERMOS DO SUBsrrnrnvo QUE APRESENTA.

Q.\ 06 1997 (SF) COMISSÃo DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
FOI APRESENTADA SUBEMENDA 01. PELO SEN SEN JOSE EDUARDO
VIE1RA. OFERECIDA AO SUBSnnmvO PROPOSTO PELO RELATOR.

09 06 1997 (SF) COMISSÃo DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
FORAM APRESENTADAS SUBEMENDAS 02 A os. PELO SEN BELLO
PARGA.

19 06 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
O SEM OSMAR DIAS APRESENTA MINlITA DE RELATORlO FAVORAVEL
AO PROJETO NOS TERMOS DA EMENDA OI (SUBSrrnrnVO).
ACOLHENDO PARCIALMENTE A SUBEMENDA 03. REJEITANDO AS
DE 1-1'01. 02. Q.\. 05. 06. 07 E os.

19 06 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
O SEN JOSE SERRA APRESENTA VOTO EM SEPARADO FAVORAVEL AO
PROJETO NOS TERMOS DO SUBsnnmvo QUE APRESENTA.

19061997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAB)
A COMISSÃO DELmERA PELA RETlRADA DE PAlITA DO PRESENTE
PROJETO. A FIM DE QUE SEJA REMETIDO AO RELATOR PARA
REEXAME DA MATERlA,

24 06 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS (CAE)
PARECER. SEN OSMAR DIAS. FAVORAVEL AO PROJETO NOS TERMOS
DA EMENDA 00I • CAE. (SUBsnnmvo QUE APRESENTA).

2406 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSúES PERMANENTES
ENCAMlNHADO A SSCLS.

2506 1997 (SF) SUBSEC. CODRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE OROÃO EM 25 DE nJNHO DE 1997. AS 1440 HS.

2506 1997 (SF) SUBSEC. CODRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)

ANEXEI. AS FLS. S2. LEGISLAçÃo CITADA PELO PARECER.
03 07 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)

ANEXE,I. NESTA DATA COPIA DAS NOTAS TAQUIGRAPICAS DA
REUNIAO DA c.AE DE 24 DE nJNHO DE 1997. ONDE CONSTA A
APRECIAÇÃO DO PARECER AO PRESENTE PROJETO.

0707 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 07 DE JUUIO DE Im.

0707 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEI11JRA PARECER 354 - CAB. DEVENDO A MATERlA FICAR SOBRE
A MESA, PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS tITEIS PARA
RECEBIMENrO DE EMENDAS. A PARTIR DE OI DE AGOSTO DE 1m.
DSFOS 07 PAG 13309 A 1331s.

os os 1997 (SF) PLENARlO (pLEN) .
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE
:O~~AMATERlASERINCLUlDA EM ORDEM DO DIA

DSF 09 08 PAG 15939 E 15940
08 OS 1997 (SF)SECRETARlAOERALDAMESA(SGM)

1025 RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM os DE AGOSTO DE 1997.
11 08 1997 (SF) SUBSEC. CODRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)

AGENDADO PARA O DIA 20 DE AGOSTO DE 1997.
2008 1997 (SF)"pLENARlO (PLEN)

INCLUSAO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO.
20 os 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)

LEI11JRA RQ. 5S9. DO SEN FRANCELlNO PEREIRA E OlITROS
LIDEl!ES. SOUClTANDO O ADIAMENTO DA DISCUSSÃO PARA A
SESSAO DO DIA OI DE OlITUBRO DE 1997.

20 os 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEI11JRA RQ. 590. DO SEN HUGO NAPOLEÃO E OlITROS LIDERES

~'i~~~~DADISCUSSÃODAMATERIAPARÀQIJE
20 08 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)

VOTAÇÃO APROVADO O RQ. 590, FICANDO PREJUI3ICADO O
RQ. 5S9. APOS USAREM DA PALAVRA OS SEM ESPERIDIÃO AMIN
OSMAR DIAS. HUGO NAPOLEÃO, JEFFERSON PERES. JOSE •
EDUARDO DtrrRA, EDUARDO SUPUCY E ELCIO ALVARES: E TENDO
O SR. PRESIDENTE. SEN ANTONIO CARLOS MAGALHÃES. SE
MANIFESTADO SOBRE A MATERlA.

20 os 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMISSúES.
DSF 2108 PAG 16948 A 169~2.

20 os 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSúEs Pl!RMANENTES
ENCAMINHADO A CCJ. CONFORME RQ. 590.

2708 1997 (SF) COM. CONSTlTUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
NESTA D~TAFOl OFERECIDA UMA EMENDA, DE AlITORlA DO SEN
ESPERIDIAO AMIN. (FLS. 110 A 116).

2708 1997 (SF) COM. CONSTlTUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
RELATOR SEN LUCIO ALCANTARA.

15 10 1997 (SF) COM. CONSTlTUIÇÃO E JUSTIÇA (CC1)

ANEXADO AO PROCESSADO PARECER DA COMISSÃO PELA APROVAÇÃO
DA MATERlA, NA FORMA DO SUBST1TlJI1VO 01- CCJ.

2210 Im (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 22 DE OUTUBRO DE 1997.

22 lO 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)

JUNTADA A LEGISLAçÃO CITADA NO PARECER DA CCJ. DE
FLS. 127.

22 10 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEI1lIRA PARECER 663 • CCJ, FAVORAva: NOS TERMOS DO
SUBSrrnrnvo QIJE OFERECE (EMENDA 2 • CCl).
DSF 23 lO PAG 22674 A 22679.

22 10 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA.

27 10 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AOENDADO PARA0 DIA 12 DE NOv:EMBRO DE 1997.

12 11 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO.



Dezembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPUTADOS Terça-feira 16 42001

Senado Federal, em 10 de deumbro de 1997

Senado Federal, em o 7 de dezembro de 1997

o Congresso Nacional decreta:

de 21 de
Federal e
membros e

Dá nova redaç~o ao art~ 12 do Decreto-lei n2 1.040,
outubro de 1969, que dispõe sobre os Conselhos
Regionais de Contabilidade, regula a eleição de seus
dá outras providências.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

/~~~.·/i,)Senadw:;{~;%niJéa';1 álhães
ProSldeme do Se do deral

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATNA DO BRASIL
1988

(AS COMlSSOES DO TRABALHO. DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO;
~l~E CoNSTlTUIÇlI.O E JUSTIÇll. E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24,

PROJETO DE LEI N! 4.044, DE 1997
( Do Senado Federal )

PLS N! 161197

Senador Joel de Hollanda
Primeiro-Secretário, em exerc!cio

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Cimara dos Deputados

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

Art. 1° O capll/ do art. ]0 do Decreto-Iei n° 1.040, de 21 de outubro de 1969,
passa a vigorar com a seguinte redação:

uArt. \0 O Conselho Federal de Comabilidade será constituído de
tantos membros quantos forem os Consêlhos Regionais de Contabilidade,
eleitos. com igual número de suplentes. pela fonua estabelecida neste
Decreto-lei."
Ar!. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 3° Revogam-se as dispoSições em contrário.

do Senado nO 25, de 1997, constante dos autógrafos em anexo, que "institui o Fundo de
Terras e da Refonn& Agrária - Banco da Terra - e dá outras providências-,

1211 1991 (SF) PLENARlO (PLEN) ,
LEmJRA E APRIJVAÇÃO DO RQ. 919, DO SEN ESi>ERlDIÃO AMIN.
souçrrANDOO ADIAMENTO DA DISCUSSÃO DAMA7ERlA PARAA
SESSAODODIA 19 DE NOVEMBRO DE 1991.
DSF 13 11 PAG 24588 E 24589.

12 11 1991 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 12 DE NOVEMBRO DE 1991.

19111991 (SF)..!'LENARlO (PLEN)
INa.USAQ ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TIlRNO UNICO.

19 11 1991 (SF) PLENARlO (PLEN)
.APREClAçÃO SOBRESTADA EM VIRTUDE DO 'lERMlN0 DO PRAZO
REGIMENTAL DA SESSÃO.

20 11 1991 (SF) PLENARlO (PLEN)
INa.USÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TIlRNO UNICO.

20 11 1991 (SF) PLENARlO (PLEN)
DISCUSSÃO ENCERllADA.

20 11 1991 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA E APROVAÇÃO DO RQ. 101" DO SENLUCIO ALCANTARA.
SOUCITANDO PREPERENCIA PARA VOTAÇÃO DO SUBSTITUTIVO
DA CCJ (EMENDA - 2).

20 11 1991 (SF))'LENARlO (PLEN)
VOTAÇAO APROVADO O SUBSTITUTIVO DA CCJ, FICANDO
PREJUDICADOS O PROJETO E A EMENDA 1- CAE. COM O

. SEGU1N1E RESULTADO: SIM 58. TOTAL- 58.
20 11 1991 (SF) MESA DIRETORA

~~~m.PARAAREDAÇÃODOVENCIDOPARAOTI1RNO

DSF 21 11 PAG 25365 A 25369.
21111991 (SF) PLENARlO (PLEN)

LEITURA PARECER 111 - com. OFERECENDO A REDAÇÃO DO
~~ OTIlRNO SUPLEMENTAR. RELATOR SEN RONALDO

DSF 22 11 PAG 25521 E 25528
2111 1991 (SF) SUBSEC. COORD. LÉGlSLATIVA (SF) (SSCLS)

AGUARDANDO INa.USÃO ORDEM DO DIA PARA TIlRNO SUPLEMENTAR.
21 11 1991 (SF) PLENARlO (PLEN)

LEITURA E POSTERIORMENTE APROVADO O RQ. 1020, DO SEN
lADER BARBAUlO E OUTROS LIDERES, DE URGENCIA _ART 336
'8', DO REGIMENTO INTERNo, DEVENDO A MA7ERlA SER INcr.UÍDA
EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DO SEGUNDO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.
DSF 22 11 PAG 25540 E 25564.

21 111991 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 21 DE NOVEMBRO DE 1997

25 11 1991 (SF) PLENARlO (PLEN)

~=~~~g~g~~~~~~~~~~7ERlAPARAA
DSF26 11 PAG 25926.

03121991 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSa.S)
ADIADDO PARA A SESSÃO DO DIA 04 DE DEZEMBRO EM VIRTUDE
DA NÃO REALIZAÇÃO DE SESSÃO DELIBERATIVA ORDINARIA.

04 12 1997 (SF) PLENARlO (pLEN)
1000 INa.USÃO ORDEM DO DIA DISCUSSÃO TURNO UNICO (EM
REGIME DE URGENCIA - ART. 336, '8', DO REGIMENTO
INTERNO).

04 12 1991 (SF) PLENARIO (PLEN)
1000 LEITURA DAS EMENDAS I A 11 - PLEN. DO SEN OSMAR
DIAS E 12 • PLEN. DO SEN JOSE EDUARDO DUTRA.

04 12 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 PARECER ORAl. DA CCl FAVORAVEL AS EMENDAS I A

12 - PLEN. RELATOR SEN LUCIO ALCANTARA. EM SUBSTITUIÇÃO>
04 12 1991 (SF) PLENARlO (PLEN)

1000 VOTAÇÃO APROVADO O SUBSTITUTIVO COM O SEGUINTE
RESULTADO: SIM 55. ToTAL= 55. (APROVADO POR UNANIMIDADE).

04 12 1997 (SF) PLENARlo (pLEN)
1000 VOTAÇÃO APROVADAS. EM GLOBO. DAS EMENDAS I A
12 - PLEN. COM O SEGUINTE RESULTADO: SIM 58. TOTAL= 58.
(APROVADAS POR UNANIMIDADE).

04 12 1991 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A com. PARA A REDAÇÃO FINAL.

04 12 1991 (SF) PLENARlO (PLEN)
1000 LEITURA PARECER 195 - Dm. OFERECENDO A REDAÇÃO
FINAL. RELATOR SEN RONALDO CUNHA LIMA.

04 12 1997 (SF) PLENARlo (PLEN)
1000 VOTAÇÃO APROVADA A REDAÇÃO FINAL. SEM DEBATES.

04 12 1997 (SF) MESA DIRETORA
1000 DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF0512 PAG

04121997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PROCEDIDA A REVISÃO DA REDAÇÃO FINAL.

04121997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS) .
ENCAMINHADO ASSEXP. )0 ,

04121997 ÂCÃMARAoos DEPUTADOS COM oF/SFN"..I..1!:<'3 (T

SEçÃovm
Do Processo Legislativo

Oficio nO IV-t.3 (SF)

Senhor Primeiro-Secrelário,

SUBSEçÃom
Das Leis

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de Ser submetido à revisio
da Câmara dos Deputados. nos lermos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei

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

DECRETO-LEI 1.040, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

DISPÕE SOBRE OS CONSELHOS
FEDERAL E REGIONAIS DE
CONTABlLIDADE, REGULA A
ELEIÇÃO DE SEUS MEMBROS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - O Conselho Federal de Contabilidade se comporá
de até 15 (quin~e) membros, com igual número de suplentes,
eleitos pela fonna estabelecida neste Decreto-Lei. •

Parágrafo único. A composição dos Conselhos Federal e
Regionais de Contabilidade obedecerá à seguinte proporção:

a) 2/3 (dois terços) de contadores;
b) 113 (um terço) de técnicos de contabilidade.

.......................................................................................................
SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM: PLS 00161 1997 PROJETO DE LEI (SF)
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 21 OS 1997
SENADO: PLS 00161 1997

AlITOR SENADOR: LUCIO ALCANTARA PSDB CE
EMENTA DA NOVA REDAÇÃO AO ART. 1° DO DECRETO-LEI10.Jo. DE 21 DE OUTUBRO

DE 1969. QUE DISPÕE SOBRE OS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE
CONTABILIDADE. REGULA A ELEIÇÃO DE SEUS MEMBROS E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

DESPACHO INICIAL
(SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)

ULTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPtrrADOS
. U9 [2 1997 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPlITADOS.
DSF 10 12 PAG

ENCAMINHADO A:
(SF) SUBSECRETARIA DO EXPED[ENTE (SF)(SSEXP) EM O'J 12 1997

TRAMITACÃO
21 US 1997 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF)(PLEG)

ESTE PROCESSO CONTEM U.J (QUATRO) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

210S 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA.

21 OS 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAS (DECISÃO TERMINATIVA). ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS. APOS PUBLICAÇÃO E DISTRIBUiÇÃO EM AVULSOS. PELO
PRAZO DE OS (CINCO) DIAS UTEIS.
DSF 22 08 PAG 17042 E 170.J3.

21 OS 1997 (SF) SUBSECRETARIA DE COMISSÓES .
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 2J DE AGOSTO DE 1997.

210S 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÓES PERMANENTES
RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 21 DE AGOSTO DE 1997.

03 09 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
AVOCAÇÃO SEN ADEMIR ANDRADE.

29 1111997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
DEVOLVIDO PELO SEN ADEMIR ANDRADE COM MINlITA DE PARECER
PELA APROVAÇÃO DO PROJETO.

Dezembro de 1997
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1911 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
O SEN ADEMIR ANDRADE PASSA A PRESIDENCIA AO SEN SEBASTIÃO
ROCHA A FIM DE RELATAR E DISCUTIR O SEU PARECER AO
PRESENTE PROJETO.

19 11 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
A COMISSÃO APROVA. TERMINATIVAMENTE. POR UNANIMIDADE.
O PROJETO. .

2I 11 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCAMINHADO AO SACP.

21 11 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

ENCAMINHADO AO SACP.
21 11 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES

ENCAMINHADO A SSCLS.
21 11 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)

RECEBIDO NESTE ORGÃO. EM 21 DE NOVEMBRO DE 1997.
22 11 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)

JUNTEI A LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER. AS FL. 11.
28 11 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)

LEITURA PARECER 785 - CASo
DSF 29 11 PAG 26346 A 23348.

28 11 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA OF. 075. DE 1997. DO PRESIDENTE DA CASo
COMUNICANDO A APROVAÇÃO DO PROJETO. SENDO ABERTO O PRAZO
DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA. PARA QUE A MATERIA
SEJA APRECIADA PELO PLENARIO.
DSF 29 11 PAG 26352.

OI 121997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 02 A OR 1297.

OR 12 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS. 13. TEXTO FINAL REVISADO PELA SGM.

0912 I')l)7 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO. PREVISTO NO ART. 91. PARAGRAFO TERCEIRO. DO
REa.I~NTO INTERNO. IV d~'

lO 12 1997 A CAMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/SF N". ......l .... 1

Ofício n!! 1.475 (SF)

Senhor Primeiro-Secretário.

Terça-feira 16 42003

Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados. nos termos do art. 65 da Constituição Federal. o Projeto de Lei
do Senado n° 161. de 1997. constante dos autógrafos em anexo. qHe "dá nova redação ao
art. 1° do Decreto-lei n° \.040. de 21 de outubro de 1969. que dispõe sobre os Conselhos
Federal e Regionais de Contabilídade. regula a eleição de seus membros e dá outras
providências".

Senado Federal, em 10 de dezembro de 1997

Senador Ronaldo Cunha Lima
Primeiro-Secretário

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
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O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a de mais de quatrocentos Srs. Parlamentares, refe-
palavra em nome da Liderança do bloco parlamentar rente à redução da jornada de trabalho sem redução
PT/PDTIPCdoB, para uma comunicação. de salário que, se aprovado, geraria cerca de 3 mi-

O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem Ihões de novos empregos.
V. Exa. a palavra. Sr. Presidente, para não dizerem que só apre-

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Sem re- sento o quadro da catástrofe, e que só mostro os
visão do orador.) - Sr. Presidente, nesta última ses- males que aconteceram, cumprimento o Congresso
são do ano legislativo, deixo registrado, em primeiro Nacional por ter aprovado e por ter sido sancionada,
lugar, os nossos agradecimentos a todos os funcio- no dia 13 de maio, a lei de combate a todo o tipo de
nários da Casa que sempre estiveram ao nosso discriminação.
lado, apesar de os servidores públicos - e aí vem o Essa lei de nossa autoria tem servido como
lado lamentável - estarem há mais de três anos sem palco de debate em todo o País e a sua redação
nenhum centavo de reajuste. Claro que não gostaria também tem sido elogiada. A redação foi dada pelo
de cumprimentá-los e ao mesmo tempo reafirmar Congresso. Meu projeto original foi discutido, a Co-
essa notícia que eles conhecem muito mais do que missão de Constituição e Justiça o aperfeiçoou, o
eu. Infelizmente, a exemplo do Govemo anterior, o Ministério da Justiça contribuiu para sua redação fi-
servidor público é usado como bode expiatório, três nal e o Plenário desta Casa, na última hora, emen-
anos sem nenhum centavo de reajuste. dou o projeto.

Tarnbém nesta sessão, gostaria de lamentar o É uma legislação, Sr. Presidente, que tanto a
fato de esta Casa não ter ainda apreciado o Projeto comunidade judaica, como a árabe - e, no caso, refi-
nº 1, de 1995, que eleva o salário mínimo para 208 ro-me aos palestinos, aos negros e aos descend-
reais. entes de turcos - estão recomendando que seja re-

Foi-se 1995, 1996, 1997 e o salário mínimo produzida em todos os países do mundo. Para tanto,
continua praticamente congelado em 120 dólares. É estamos enviando projeto de lei para que os outros
por isso que tenho sido um crítico muito tenaz, de países sigam o exemplo brasileiro e façam uma re-
forma eu diria até mesmo radical, da proposta aceita dação clara contra todà e qualquer tipo de discrimi-
e defendida por alguns líderes sindicais que aceitam nação.
a redução de salário com redução de jornada.

A lei que esta Casa aprovou mostra com clare-
ara, Sr. Presidente, o que reduzir? Vamos re- za que todo crime de racismo, de etnia, de proce-

duzir o salário do servidor público há três anos sem dência nacional, de religião e de cor, poderá levar o
reajuste, para não haver demissão, já que falam em infrator a uma condenação de um a cinco anos de
demitir 31 mil servidores públicos? Vamos demitir prisão e ao pagamento de multa.
cerca de 20 milhões de pessoas neste País que de-
pendem diretamente do salário mínimo? Vamos re- Há um artigo específico que se refere ao nazis-
duzir o salário, então, a 100 reais? mo, proibindo, com muita clareza, a cruz suástica

Sr. Presidente, dados recentemente publicados em qualquer tipo de propaganda que contribua para
o fortalecimento do nazismo.pela UNICEF e pela OEA demonstram que a con-

centração de renda no País aumentou - e muito - Sr. Presidente, com esta lei tive a felicidade de
com o Plano Real. Aumentou a concentração de na semana passada ser homenageado em um gran-
renda! Os ricos ficaram mais ricos e os pobre mais de encontro em São Paulo, o que muito me emocio-
pobres. O desemprego é assustador. É assustador o nou. Naquela oportunidade, afirmei que esta lei não
número de pessoas que perderam e estão perdendo era do Deputado Paulo Paim, mas do Congresso
o emprego. Nacional que a aprovou por unanimidade.

Hoje ouvi uma notícia até positiva: a de que o Em cima deste quadro, desejo rapidamente tra-
Sindicato da Construção Civil de São Paulo, ligado à çar a perspectiva para o próximo ano, o que muito
Força Sindical, se rebela contra a sua Central Sindi- nos preocupa. A recessão se aprofunda, e eu não
cal que não segue sua orientação e diz que não preciso repetir que a própria FIESP e a CNI apontam
aceitará, em hipótese alguma, a redução de jornada para o fato de que os próximos seis meses serão de
com redução de salário. Teria sido muito bom, por- muita demissão. Muitos companheiros, diria milhões,
tanto, Sr. Presidente, que esta Casa tivesse também perderão o emprego. Teremos um arrocho salarial
aprovado o projeto de 1995, de minha autoria e da do nunca visto, a pequena e a média empresa apontam
Deputado Inácio Arruda, que conta com a assinatura para a falência e a concordata.
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Achei correta a posição do Presidente Michel Imaginamos como serão tais conversas, como
Temer que acatou nossa sugestão e encaminhou ao estarão falando a seus eleitores aqueles que termi-
Presidente a solicitação de que na convocação ex- naram o ano sem nada para lhes mostrar, inclusive
traordinária seja debatida a questão do emprego, camuflando com discursos bonitos o seu desempe-
principalmente as 40 horas; já que existe uma Co- nho nas votações de matérias nocivas aos direitos
missão Especial trabalhando na Casa sobre este as- individuais e coletivos, tão desfigurados eles foram
sunto. nestes três anos de legislatura presente.

A convocação extraordinária teria de aconte- Tanta permissividade, tanta negligência, tanta
cer. Como iríamos para casa com uma crise como conivência, tanta maldade presenciamos aqui, que
esta? Temos de voltar no dia 5, debater a crise e ve- ficamos pensando como poderão, alguns parlamen-
rificar como o Congresso Nacional poderá contribuir tares, olhar seus concidadãos, sem sentir uma pon-
para que esta projeção negativa feita por empresã- ta, por mínima que seja, de constrangimento pelo
rios e por trabalhadores não se torne realidade e não que permitiram ao Executivo, submetendo-se às
tenhamos de ver milhões de companheiros perden- suas condições, votando sempre de acordo com a
do emprego no dia-a-dia. Sempre digo que emprego vontade o Planalto.
é vida. Como puderam deixar que os ricos tenham se

Espero ainda que esta Casa não aprove a re- tornado cada vez mais ricos, alguns até por meios
forma da Previdência. escusos, outros dentro dos padrões legais que as

Meus cumprimentos aos mais de trezentos instituições lhes facultaram, mas todos, sem nenhu-
Parlamentares da Frente Parlamentar em Defesa da ma exceção, à custa do aumento da miséria.
Previdência Pública. Eu coordeno, junto com o De- Os pobres ficaram infinitamente mais pobres e
putado Arnaldo Faria de Sá, a manifestação de que a sua grande maioria passou para a linha dos mise-
não aprovemos a reforma da Previdência nos mol- ráveis, enquanto os remediados foram se tornando
des em foi aprovada no Senado Federal, porque ali, pobres; milhões de trabalhadores foram perdendo
Sr. Presidente - está clara a questão -, retira-se di- seus empregos e hoje estão fazendo bicos para le-
reitos básicos do trabalhador, do aposentado e do var um pedaço de pão para seus filhos, para tentar
servidor. pagar o aluguel, isto se já não foram parar nas fave-

Por isso, neste momento, a perspectiva para o las ou viadutos.
ano que vem é de resistência. Não espero que haja Ao final de 12 meses de renovada luta para
um avanço para o trabalhador. Se conseguimos re- tentar levar o salário mínimo de um patamar que,
sistir para que não se retire dos trabalhadores os confessamos, ainda é insuficiente - 208 reais - ve-
seus direitos básicos, já vou considerar um grande mos o ano legislativo terminar sem que o nosso Pro-
avanço. jeto nQ 001, de 1995 tenha sido colocado em vota-

Apesar de tudo, Sr. Presidente, vamos torcer, ção. Atentem para o número deste projeto, Srs. De-
vamos rezar para passar por essa crise e possa putados!
chegar ao ano que vem com boas perspectivas e a Podemos dizer àqueles que nos encontrarem,
2000 com melhores dias para toda a nossa gente. É para o abraço de final do ano, que conseguimos vitó-
claro que vou torcer muito para que no processo rias? Sim, podemos! Temos muita coisa para contar
eleitoral o nosso candidato, o companheiro Luís Iná- a eles.
cio Lula da Silva, seja vitorioso para termos nosso Não só tivemos alguns projetos aprovados,
País voltado de fato para o nosso povo, para a nos- mas foi enorme a satisfação de poder divulgar algu-
sa gente, para os trabalhadores, que são a maioria. mas vitórias, ao buscar no Judiciário solução para

Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Deputados, aproxi- graves problemas que os trabalhadores enfrentaram
mam-se os dias em que os Parlamentares estarão neste governo, que editou e reeditou mais de 2.000
em contato maior com as pessoas que os elegerem Medidas Provisórias, eliminando direitos, cortando o
e os colocaram num gabinete, com acesso a esta tri- acesso aos "benefícios· da Previdência Social, ante-
buna e a toda uma estrutura para criar, alterar, aper- cipando os benefícios das reformas que pretende
feiçoar leis, tudo em função da cidadania que a ver vitoriosas e que até conseguirá se não houver
Constituição, assinada em 5 de outubro de 1988, uma pronta reação das lideranças de entidades da
procurou garantir para todos os filhos desta Nação, sociedade.
hoje poderosa por conta de gerações que tanto tra- Estivemos diversas vezes em audiência com o
balharam para isso. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Senhor Feu Rosa.
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia O

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.- e Sra. De
putados, felizmente, enquanto há pessoas que cis
mam em permanecer reclamando da vida, sem, con
tudo, apresentar soluções que a melhorem, há taIT
bém aqueles que acreditam no futuro e Iançam-!;
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José Celso de Mello Filho, para explicar os motivos pago a uma minoria a partir de 1996 e, num presen-
de tantas Ações Diretas de Inconstitucionalidade que te de Natal, acaba de ser suspenso por medida pro-
protocolamos, para sensibilizar o órgão maior do Ju- visória, que também eliminou a redução de 70 para
diciário, último refúgio para os desmandos que o 67 anos que já estaria valendo em 11 de Janeiro de
Executivo vem causando. 1998.

Em julho, na certeza de que teríamos uma vitó- Naquele pacotão de MP aprovadas de uma
ria, FHC recuou e eliminou da MP n.!! 1.523-10/97 a hora para outra, as forças governistas tiveram medo
proibição do acúmulo de aposentadorias e pensões, de que o espírito do Natal, em plano mês de dezem-
medida que traria um grave prejuízo àqueles que bro, baixasse sobre a maioria dos 513 deputados fe-
contribuíram por tantos anos e com a morte de um derais e 81 senadores e conseguisse derrotar o Pre-
dos cônjuges tinham direito a uma renda de 240 sidente da República e seus Ministros. Suspende-
reais, pois a grande maioria só consegue mesmo ob- ram a votação da MP n.2 15.997, que ternos muita
ter um salário mínimo da Previdência Social. esperança de conseguir derrubar no retomo às ativi-

Em novembro, conseguimos uma liminar que dades parlamentares.
atendeu ao nosso pedido de cancelamento dos dis- Enquanto isso, o Governo se vangloria de ser
positivos que proibiam aos que trabalharam no cam- aprovado e sancionado um projeto vergonhoso, que
po a utilização daquele tempo de serviço para com- estabelece uma ajuda mensal às famílias que estão
pletar o direito à aposentadoria e também o direito à passando necessidade. É espantoso o descaso com
aposentadoria por idade aos que contribuíram para que se determina quinze reais mensais
isso e ficaram impedidos de exercê-lo pelo fato de Recomendamos que entreguem esses 15 reais
terem outro -benefício-, para o qual também haviam por intermédio de um daqueles tecnocratas da aqui-
contribuído. pe econômica do Governo, para ajudá-los a gerir

Ainda temos outras ADIN aguardando julga- essa polpuda verba, mostrar-lhes as melhores apli-
mento, em especial a que se refere à extinção do cações do mercado, orientá-los para que não esban-
vínculo empregatício quando da aposentadoria pro- jem seu dinheiro.
porcional, altamente lesiva aos trabalhadores, que Sr. Presidente, nobres colegas, desculpem co-
perdem o direito a algumas verbas indenizatórias, locar um tom tão amargo numa época tão festiva,
principalmente à multa de 40% sobre o FGTS - Fun- mas não podemos deixar de pensar em quem está
do de Garantia do Tempo de Serviço. desempregado, em quem está doente, em quem

Aos excluídos, falaremos da aprovação da Lei está velho, todos indefesos diante da política neoli-
n.!! 9.459, de 1997 e de outras iniciativas que visam beral que estamos vivendo.
o aperfeiçoamento da legislação anti-racista, cujos Nossa luta em 1998 será intensificada e dire-
resultados têm sido vivenciados com a aplicação da cionada para tentar aprovar o salário mínimo de 208
pena de reclusão aos que praticam a ofensiva discri- reais; a atualização de todas as aposentadorias e
minação. pensões, a criação do Estatuto do Idoso; a jornada

Aos idosos, falaremos do nosso Projeto n.2 de trabalho de 40 horas semanais, dentre outras
3.561, de 1997, que visa criar o Estatuto do Idoso e proposições que visam melhorar a vida da nossa po-
através do Conselho Nacional do Idoso estabelecer pulação, que está cansada de sofrer tanta recessão,
a verdadeira política voltada para uma melhor sobre- tanto arrocho salarial, tanto desemprego e tanto das-
vida para os que completaram 60 anos. caso das autoridades.

Através do seu Estatuto, este enorme e tão ca- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
rente segmento do nosso povo poderá exigir a sua O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Pas-
cidadania, o seu direito à saúde, à moradia, à ali- sa-se ao
mentação, à convivência familiar e comunitária, à
educação, cultura, esporte e lazer, protegidos com
um Conselho Nacional que fiscalizará os órgãos go
vernamentais e os estabelecimentos públicos em ge
rai.

Aquele benefício assistencial que a Constitui
ção garantiu desde 1988 e milhares deles já tenta
ram inutilmente receber, o salário mínimo da LOAS 
Lei Orgânica de Assistência Social - começou a ser



São essas demonstrações, Sr. Presidente, que
nos fazem acreditar que, além das persistentes on
das de pessimismo que teimam em assombrar nos
so sofrido País, há esperança no trabalho honesto e
combativo, ao qual o melhor exemplo para a atual e

Para que possamos visualizar o crescimento
da fábrica de chocolates Garoto, apresentamos al
guns dados comparativos. Em 1980, a produção
anual de 25 mil toneladas levou a Garoto a inaugurar
um armazém climatizado, destinado à estocagem
dos produtos aCaLcl\lOS. Entre 1980 e 1995, a produ
ção saltou para 90 mil toneladas por ano, obrigando
a empresa a alugar armazéns de terceiros, pois as
suas próprias unidades já não eram suficientes.
Atualmente, os três turnos de fabricação elevaram a
110 mil toneladas a produção anual, ou seja, 22% a
mais do que no ano passado.
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em empreendimentos magníficos. Foi exatamente futuras gerações é o do Diretor-Presidente da Garo-
essa segunda postura a adotada pela fábrica de to, Dr. Helmut Meyerfreud.
chocolates Garoto, sediada no Espírito Santo, co- Sr. Presidente, desejo ao final do meu pronun-
mandada pelo extraordinário homem de empresas ciamento, caracterizar que hoje é a última sessão da
brasileiro, Dr. Helmut Meyerfreud. 31 Sessão Legislativa Ordinária da 5()1 Legislatura.

No final de novembro último, inaugurou-se o Portanto, gostaria de congratular-me com todos os
novo centro de armazenagem e distribuição ao lado companheiros, pois, neste período de 1997, conse-
da fábrica de pastilhas, em Vila Velha, Espírito San- guimos fazer um trabalho extraordinário, que pode
to, ao custo de 25 milhões de reais. A unidade é to- não ter sido dos mais brilhantes, mas foi certamente
talmente informatizada e possui condições de abri- o mais eficaz e o de maiores resultados para a Câ-
gar 8 mil toneladas de produtos. O prédio do Centro mara dos Deputados, para o Congresso Nacional e
de Distribuição do Espírito Santo, segundo a direto- para o Brasil. Nunca em tão pouco tempo se aprova-
ria da fábrica, é a construção mais modema da Amé- ram tantas leis e tantas propostas de emendas à
rica Latina. Capaz de manter uma temperatura mé- Constituição que a médio e longo prazo irão refletir
dia de dezoito graus, o Centro possui sete transele- num Brasil melhor, mais justo e mais sério.
vadores informatizados, que serão responsáveis Quero congratular-me também com o Poder
pelo transportes dos produtos às prateleiras, sem Executivo pela sua postura, pois, a despeito de cri-
contato manual. ses internacionais, de conspirações internas e exter-

De acordo com a Assessoria de Comunicação nas contra o Governo, contra o grande rumo que o
Social da empresa, o empreendimento faz parte do Presidente Femando Henrique Cardoso instalou'"no
projeto de expansão da Garoto, de vez que será País, soube com tranqüilidade inserir o Brasil num
possível dar maior agilidade no atendimento aos novo rumo em que alcançará objetivos maiores para
clientes, dada a sensível melhoria na distribuição o seu sofrido povo.
que se fará sentir. Quero, nesta oportunidade, quando estamos

Em tempos de acirrada competição pelo mer- às vésperas do Natal e do Ano Novo, desejar a to-
cado consumidor, a redução de custos é fator de ex- dos os funcionários da Casa as alegrias que mera-
trema relevância para a própria sobrevivência da cem. Agradeço a todos, em nome do PSDB, pelo
empresa. No presente caso, o novo módulo da fábri- trabalho que fizeram para projetar o Poder Legislati-
ca reduzirá o custo operacional e também permitirá vo e a Câmara dos Deputados. Desejo, principal-
controle eficiente do estoque. mente, aos que contribuíram para esse sucesso, um

Eis aqui, em poucas palavras, o coroamento do Natal feliz, com uma maior tranqüilidade no acon-
êxito de uma empresa que muito orgulha seu Estado chego dos seus lares e um ano de 1998 muito pro-
natal e que, sem dúvida, serve de inspiração para veitoso para todos individualmente e para a naciona-
outros empreendimentos pelo País afora. Iidade que é o eco de todos os nossos empreendi

mentos nesta Casa.
Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
O SR. HERMES PARCIANELLO (BIocoIPMDB

- PRo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, vários assuntos me trazem
à tribuna nesta data.

Em primeiro lugar, quero enfocar tema dos
mais graves e que representa uma das mais vergo
nhosas manobras perpetradas contra os despossuí
dos e excluídos deste País: o boicote que o Govemo
que aí está e seus aliados está levando a efeito con
tra os agentes da assistência social que estiveram
reunidos em Brasília, na semana passada, para a
realização da 11 Conferência Nacional de Assistência
Social, ou melhor, estiveram reunidos nos fundões
de Luziânia, num quase esconderijo, onde o Ministé
rio da Previdência e Assistência Social e o Conselho
Nacional de Assistência Social resolveram abrigar 08



Ao invés de alocar recursos, acena com um
pacote perverso de corte de recursos que já são es
cassos e que nem sempre chegam aos seus desti
natários e se perdem nos desvãos de programas
meramente paliativos e carentes de consistência
como a famigerada Comunidade Solidária, que dis
tribui cestas básicas, em lugar de criar reais oportu
nidades de promoção humana para seus destinatá
rios.

Porque não gera oportunidades de trabalho,
não gera o emprego que liberta e dá dignidade ao ci
dadão, o Governo que aí está vê-se compelido a
matar a fome que ele mesmo vem gerando no seio
da família brasileira.

Por não conseguir visualizar uma política com
patível com as exigências sociais de um país, a um
só tempo tão rico e tão miserável econômica e so
cialmente, o Governo que aí está, nega as conquis
tas duramente conseguidas nos embates de 1988,
que estão corporificadas naquela que um dia o saudo
so e sempre lembrado brasileiro que foi Ulysses Gui
marães denominou de Constituição Cidadã. E, pior do
que isto, tenta revogá-Ias com a cumplicidade de seus
aliados de sempre, ferindo de morte as esperanças de
milhões de brasileiros, a cada dia mais empobrecidos
nos seus direitos e na sua dignidade.
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cerca de 750 delegados das entidades governamen- que vem quebrando economias que vinham sendo
tais e não-governamentais de todo o País, que aqui apontadas como modelos de crescimento e estabili-
vieram para discutir as políticas sociais do Brasil e dade econômica como o Japão e os chamados ·ti-
apresentar as diretrizes para o próximo exercício, gres asiáticos·, hoje transformados em gatinhos as-
em cumprimento ao que dispõe a LOAS, a Lei Orgâ- sustados, diante da fragilidade de modelos sociais
nica de Assistência Social. injustos e dependência exagerada dos capitais mer-

Tal Conferência o Presidente Fernando Hemi- cenários que mudam de destino segundo a voracida-
que Cardoso adiou por Medida Provisória e acabou de do lucro de umas poucas corporações detentoras
se realizando por pressão das bases dos Municí- da maior parte da poupança mundial, construída às
pios e Estados, que exigiram e souberam impor o custas da exploração das populações empobrecidas
cumprimento do que dispõe a Lei nº 8.742, de e sacrificadas de um mundo globalizado, onde os
1993. Obrigado a fazer o que a Lei manda e a rea- benefícios são carreados para os poderosos econô-
Iidade brasileira exige, o Governo e seus aliados, mica e politicamente e os ônus e sofrimento para as
iniciou uma verdadeira operação para desestimu- camadas menos dotadas econômica e socialmente
lar e dificultar a participação dos delegados dos do mundo inteiro, quer o Governo que aí está res-
Estados, negando-lhes transportes e acomodaçõ- ponsabilizar os trabalhadores pelas desgraças da
es compatíveis com a relevância de uma Confe- economia, pelos rombos das contas públicas e pe-
rência de tal nível. Mesmo assim, eles vieram com nalizá-Ios como se fossem o problema, ao invés de
os meios que lhe foram propiciados, percorrendo solução.
as gr.andes distâncias que separam suas cidades E, não satisfeito com esta visão demoníaca de
e Estados de origem, em condições precárias, governar, quer responsabilizar e crucificar crianças,
com jornadas de mais de vinte e quatro a trinta ho- adolescentes, portadores de deficiências e idosos,
ras de ônibus convencionais, repousando em dor- com o corte de recursos que são essenciais, não
mitórios coletivos, enquanto os agentes dos Go- apenas à sua redenção, mas à sua própria sobrevi-
vemos estaduais e Federal recebiam tratamento vência.
privilegiado, brindados que foram com passagens
aéreas e confortáveis acomodações nos bons ho
téis de nossa Capital.

Por que esse tratamento perverso com aqueles
que vêm para ajudar o Governo a visualizar a reali
dade social do País? É simples, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados. O Governo não quer ver,
não quer expor uma das piores chagas deste País: o
Brasil, hoje, não tem uma política social a ser vista e
não faz parte dos projetos de Governo voltar seus
olhos para os 32 milhões de crianças abandonadas;
dos outros tantos milhões de adolescentes, portado
res de deficiências e idosos que se encontram à
míngua, pela falta de recursos suficientes para o fi
nanciamento de projetos de resgate da dignidade
dos despossuídos e excluídos de todo gênero, den
tre eles os trabalhadores em geral, que se vêem tru
cidados pela insensibilidade oficial, que os colocam
frente ao pior dos dilemas: aceitar a diminuição de
salários e outras conquistas históricas do operaria
do, para não perderam seus empregos, premidos
por uma crise que não deram causa, por uma reces
são paralisante que não beneficia ninguém, nem
mesmo as grandes corporações para as quais mais
tem trabalhado este Governo.

Fracassadas as estratégias privatizantes, as de
apostar na subserviência ao capitalismo mercenário
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Na abertura da 11 Conferência de Assistência por assumir posições independentes e corajosas.
Social, no Auditório Petrônio Portella, tive a oportuni- Assim o foi. Não arredei pé de meus princípios, lutei
dade de assistir a um só tempo a dois espetáculos firme contra a quebra da estabilidade do servidor pú-
que merecem avaliações distintas: de um lado, ho- blico, espécie de bode expiatório das mazelas do
mens e mulheres vindos do Brasil inteiro, com ex- Governo; lutei firme contra a prorrogação do FEF, o
pressões de cansaço em seus rostos, expondo suas famigerado fundo que captou recursos dos já com-
angústias e esperanças e, do outro, o Governo, cor- balidos Municípios brasileiros. O FEF foi a seringa
porificado na presença de um dos seus Ministros, o que o Governo usou para extrair o sangue dos Muni-
da Previdência e Assistência Social, tentando justifi- cípios, sangue de moribundo, pois é assim que se
car o injustificável, a necessidade não de ouvir e encontram a maioria dos municípios brasileiros.
acatar o que o bom senso manda, mas o contrário. Data venia, Sr. Presidente, o Governo foi algoz
Ao invés de alocar recursos, anuncia uma crescente de seus próprios aliados, ao fazê-los votar a favor
tendência de afastamento da questão social, me- dessa proposta. Penso eu: com que cara chegarão
diante a privatização dessas mesmas políticas, cada aos municípios do Paraná para pedir votos em 1998
vez mais deterioradas pela insensibilidade e pela in- os Deputados que votaram a favor do FEF? Com
competência ou ainda pelo descompromisso social que cara, Sr. Presidente? Votei a favor de todos os
com a maioria da sofrida população brasileira. destaques que protegiam os aposentados brasilei-

Vimos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ros. E por convicção, posicionei-me contrário ao
de um lado a santa indignação de usuários, trabalha- aborto - por convicção imutável, inalienável, cristã,
dores e agentes sociais e de outro uma demoníaca humana, de alguém que tem na defesa. da vida, do
insensibilidade de um agente de Govemo, sepultan- ser humano sua maior referência.
do o pouco de esperança que se quer construir atra- Defendi a agricultura. Critiquei pesadamente o
vés das medidas que a 11 Conferência Nacional de Governo por ter uma colossal propensão à injeção
Assistência Social está a recomendar, como fruto de de recursos financeiros em atividades que não ge-
longos debates nas Conferências Municipais, Regio- ram empregos, que não geram rendas, que não so-
nais e Estaduais realizadas Brasil afora. mam para o País, como o caso dos bancos falidos,

Para que tanto esforço não se perca no anoni- ao invés de investir na produção, na agricultura, na
mato de uma Conferência condenada a uma quase pequena e microempresa.
clandestinidade, num distante plenário a 50 quilôme- Critiquei a exação que o Governo faz em cima
tros do Plano Piloto de nossa Capital; para que se da classe médica, com os efeitos maléficos tributá-
sepultem de vez as esperanças das nossas crian- rios de alta gravidade àqueles que ganham suas
ças, adolescentes, portadores de deficiências e dos rendas a partir de salários.
nossos idosos, denuncio a este augusto Plenário e Critiquei o congelamento dos salários dos ser-
requeiro, Sr. Presidente, que registre nos Anais des- vidores públicos.
ta Casa do Povo, um voto de louvor à 11 Conferência Não deixei de falar ou denunciar desta tribuna
Nacional de Assistência Social e seus participantes a negligência do Governo em não apressar a vota-
e, ao mesmo tempo, o nosso repúdio à indigna (e ção da reforma tributária fiscal nesta Casa. Esta,
inexistente) política social do Governo do Senhor sim, a principal das reformas. O Governo preferiu re-
Fernando Henrique Cardoso. mendos que só a ele interessava, como a Lei Kandir

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao e o pacotaço.
cabo de mais um ano venho à tribuna não apenas No campo político, defendi, Sr. Presidente, e
para deixar as felicitações a todos quantos convive- defendo a necessária candidatura própria do PMDB
ram conosco neste período, acompanharam nossos à Presidência da República.
trabalhos, ajudaram-nos no exercício de nossa ativi- Chamei a atenção do Governo sobre as intri-
dade parlamentar. gas que povoam alguns gabinetes de Ministérios

Inúmeros foram nossos pronunciamentos e com relação à emendas parlamentares e também de
nossas ações, infinitas foram as demandas que Parlamentares governistas que na ausência de argu-
aportaram em nosso gabinete, farta foi nossa dispo- mentos para justificar a frustração de suas próprias
sição em fazer repercutir no País, sobretudo no Pa- emendas, pendentes de deliberação - aliás, como
raná, o conteúdo desses pronunciamentos. Nossa 92% delas -, repetem perfidamente que o Governo
posição tem sido absolutamente firme, transparente. não pagará emendas a Deputados que não susten-
É bem verdade que às vezes se paga um preço caro tam politicamente o Palácio. Como se fosse possível



Sr. Presidente, mais duas palavras antes de
encerrar.

Uma de defesa de companheiros. Sou do
PMDB, tenho posições divergentes do Governo,
logo, posições divergentes de companheiros do meu
partido que ocupam posições no Governo. Mas nem
por isso deixarei de levantar minha voz em defesa
desses companheiros quando forem atacados, de
nunciados.

Todo cidadão é inocente até prova em contrá
rio. lembro aqui a defesa que fiz na imprensa do
meu Estado do Ministro [ris Rezende, quando foi mal
interpretado numa de suas entrevistas sobre a ques
tão da violência e da reforma agrária. O mesmo com
o Ministro Fernando Catão, quando atacado por um
político do seu Estado, e com o Ministro Eliseu Padi
lha, quando acusado de racismo.

E hoje faço a defesa de dois outros compa
nheiros, Dr. Maurício Hasenclever Borges e Jesus
Pinheiro, ambos do DNER, os quais acredito esta
rem sendo vítimas de uma orquestração política nas
cida a partir de interesses inconfessáveis de quem
deseja vê-los afastados daquela importante autar
quia, onde fazem um trabalho irrepreensível. E não
vai aqui nenhuma censura ou suspeita contra a re
portagem do jornalista Policarpo da revista Veja, que
está estampada nas páginas da edição de hoje, mas
sim a defesa de duas pessoas honradas que conhe
ço e que se cometeram alguma irregularidade não o
foi para agasalhar interesses inidôneos. Não o foi
para privilegiar quem quer que seja. Maurício Hasen
c1ever e Jesus Pinheiro são pessoas honestas, que
merecem a defesa de um companheiro de partido.

Para encerrar, minhas saudações efusivas a
todos os Deputados desta Casa e à Mesa Diretora.
Em seu nome, estendo o meu abraço fraterno a to
dos os membros da Mesa, à Secretaria-Geral da
Mesa, cujos funcionários prestaram trabalho ímpar,
com absoluta decência e sabedoria, o que, evidente
mente, propiciou que os trabalhos da Casa fossem
coroados de êxito ao final deste exercício.
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discriminar um doente de uma cidade que precisa de ro mandato como Deputado Federal. Fui Vereador
um posto de saúde com o doente de uma outra, por- em Cascavel por três mandatos consecutivos e ocu-
que ali tem um Deputado Governista. pei, orgulhosamente, a presidência daquela Casa

Bestialidades como essas o Governo acertada- por dois mandados consecutivos, mas creio estar
mente apressou-se a responder, negando quaisquer realizando um trabalho à altura das expectativas dos
discriminações, até por que essas emendas nascem 42.459 eleitores que em mim depositaram seus vo-
de acordos civilizados entre todas as Lideranças do tos em 1994. E a este universo somam-se tantos
Congresso, de situação ou de oposição, com o Po- . mais, nascidos das aferições que fazemos peri-
der Executivo. odicamente e que demonstram em suas manifesta-

E o Governo, ao responder rapidamente às es- ções de apreço o reconhecimento pelo nosso traba-
peculações que estavam se sedimentando, agiu de lho.
forma correta, evitando, assim, mais um desgaste in
ternacional, eis que a repercussão de uma ação
como essa seria avassaladora para um País que
quer firmar-se como de Primeiro Mundo.

Mas, Sr. Presidente, não deixei de cuidar das
coisas do meu Estado, o Paraná, outrora um Estado
enxuto, organizado, competentemente administrado
pelos três últimos governos peemedebistas, José Ri
cha, Álvaro Dias e Roberto 'Requião. Os dois primei
ros foram, posteriormente, para o PSDB, mas foram
eleitos e governaram o Estado pelo PMDB.

Hoje, o Paraná é um Estado quebrado, uma
vergonha nacional. E a" revista Veja de hoje, 15 de
dezembro, traz uma reportagem vergonhosa para os
paranaenses, denunciando o desastre da adminis
tração do atual Governador Jaime lemer, o maior
blefe da política contemporânea. Um governante elo
giado pela habilidade com que maneja um lápis, um
fantástico desenhista, um arquiteto, um urbanista.
Apenas isso, e nada mais. Saiu de sua prancheta
para governar bionicamente a capital dos paranaen
ses, decorou o centro da cidade de Curitiba e esque
ceu-se da periferia, hoje a mais violenta do País,
proporcionalmente.

De lá de sua prancheta foi para o Governo do
Estado, um Estado essencialmente agrícola, mas
não sabe distinguir entre um grão de soja e um grão
de trigo. Quebrou o Estado, gastou um horror em pu
blicidade, 100 milhões de reais, o mesmo tanto, exa
tamente o mesmo tanto que investiu em saúde. Ima
gine que tipo de governante o Paraná tem.

Mas pedi obras para as regiões que represento
nesta Casa, Sr. Presidente, o oeste do Paraná, o su
doeste, região de Goioerê, noroeste e norte pioneiro.
Apresentei emendas favorecendo inúmeros Municí
pios paranaenses.lutei pela BR-277, para ser dupli
cada, pelo asfaltamento da BR-272, ligando Goioerê
a lporã, pela restauração da BR-376, trecho Parana
vaí-Nova londrina-Porto São José, a qual foi atendi
da, e tantas outras. Dever cumprido, Sr. Presidente,
não obstante estar aqui no exercício do meu primei-



Dezembro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 16 42011

Em nome de V. Ex.a, 1º Vice-Presidente, De- criticar o fato de o Governo local permitir invasões
putado Heráclito Fortes, os meus cumprimentos aos no Plano Piloto de uma maneira inteiramente inexpli-

.Deputados e funcionários desta Casa e um feliz Na- cável.
tal e próspero e venturoso 1998 a todos, com justiça Aproveito a oportunidade para cumprimentar
social. (Palmas.) todos os funcionários desta Casa, desejando a todos

O SR. OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF. Sem re- um feliz Natal e que a mesma eficiência deste ano
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Depu- se repita no ano que vem.
tados, Brasília conseguiu a sua representação políti- Desejo a todos os brasileiros um ano mais feliz
ca em 1985, 1986, quando houve a primeira eleição, e menos difícil, mas com um progresso como o que
com muita luta de todos os segmentos desta cidade, tivemos este ano. Os Srs. Deputados fizeram um
tanto o empresarial como o trabalhista, enfim, todos trabalho brilhante, conseguimos nos aprofundar bas-
contribuíram para que a Capital da República n~o tante nas reformas tão necessárias ao nosso País e,
fosse uma cidade sem representação. neste ano, diferentemente dos demais, aprovamos o

Ontem fiquei triste ao ouvir, pela televisão, do Orçamento da União no mês de dezembro, como
Ministro Raul Jungmann críticas ardorosas e profun- prevê a lei.
das à segurança de nossa cidade. S. EX.a. pede a Sr. Presidente, agradeço a V. Ex.a a tolerância
federalização da Esplanada dos Ministérios e da desses minutos a mais e desejo a todo o povo brasi-
Praça dos Três Poderes. leiro, a todos os brasilienses, a todos os que nos

Realmente, Sr. Presidente, S. Ex.a tem alguma atenderam tão bem nesta Casa, um feliz Natal e um
razão. Não temos sido capazes de manter a ordem ~eliz 1998, se Deus quiser.
contra as invasões dos prédios públicos, fato que O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
voltou a ocorrer na semana passada. Embora o meu revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De-
companheiro de bancada, ilustre Deputado Chico Vi- putados, ao término desta Sessão Legislativa de
gilante, tenha defendido o governo local, dizendo 1997, desejo agradecer a esta Casa - como Deputa-
que cabe ao Ministro Raul Jungmann fazer a refor- do que assumiu o mandato em 2 de janeiro deste
ma agrária, eu diria que cabe a todos nós a manu- ano - que me deu a oportunidade de fazer desta tri-
tenção da ordem, da disciplina e o respeito às leis. buna 72 pronunciamentos. E esta Casa, para minha
Não podemos deixar que fatos como esse venham surpresa e pela bondade dos Deputados e da Mesa,
denegrir a imagem da nossa cidade. deu-me a oportunidade de dirigir os trabalhos, ocu-

Infelizmente.Brasília é visada por muitos brasi- pando interinamente a presidência em 42 oportuni-
leiros que a culpam por tudo o que aqui acontece. dades.

De modo, Sr. Presidente, que lamento muito as Saliento estes fatos em agradecimento aos co-
críticas do Ministro Raul Jungmann, mas não posso legas Deputados e à Mesa e digo que este ano de
tirar-lhe a razão, porque realmente esses fatos têm 1997 foi espetacular para a"Câmara dos Deputados.
acontecido em Brasília. Os que promovem as inva- Esta Casa realizou 255 sessões ordinárias e 46 ses-
sões recebem, como ocorreu na semana passada, sões extraordinárias.
-quentinhas· para manterem os seus postos de inva- Nas comissões permanentes discutiu-se e tra-
sores. balhou-se arduamente, aprovando ou rejeitando pro-

Ora, isso é um absurdo. O governo local preci- jetos de interesse do povo brasileiro.
sa deixar de lado o seu partidarismo, esquecer um O Plenário desta Casa discutiu e aprovou múl-
pouco o seu partido político e cuidar da administra- tiplos projetos de lei que, com certeza absoluta, rep-
ção de nossa cidade. Não se pode quebrar a lei com resentaram os anseios e a vontade democrática da
tanta facilidade: sua maioria.

Gostaria de encerrar o ailocom alguns elogios Saliento o projeto da renda mínima para a edu-
ao governo local. Porém, o que estamos vendo é di- " cação, aprovado há pouco tempo. Além dele, tam-
ferente. Na chamada área da Telebrasília está nas- bém foram aprovados os projetos do Sistema Finan-
cendo uma favela, não sei como não está sendo coi- ceiro Imobiliário, do Código Nacional de Trânsito, da
bida. É preciso desfavelar o Distrito Federal. O Go- Lei Eleitoral que regulará as eleições para 1998, da
vemo local combateu a invasão da Estrutural. Bate- lei de combate a qualquer tipo de discriminação e da
mos palmas, chegamos até a perder um Deputado reforma administrativa, entre outros.
que votou contra a nossa orientação. Mas, diferente- Ressalto a importância da aprovação dessa re-
mente, agora não podemos bater palmas, temos de forma para que o Brasil venha a se desenvolver com
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mais tranqüilidade. Mas é fundamental que ela sirva
para o progresso do Brasil, e que jamais venha per
seguir qualquer funcionário público.

Saliento também que felizmente este ano o Or
çamento foi aprovado em tempo hábil.

Relatando esses fatos e o trabalho desta Casa,
desejo cumprimentar, indistintamente, a todos os
Srs. Deputados da Situação e da Oposição, porque
tenho certeza absoluta que da discussão nasce a
luz. E ouvi, desta tribuna e neste plenário, discussõ
es ferrenhas. Mas, neste meu primeiro ano de man
dato, verifiquei que tanto a Oposição como a Situa
ção têm objetivo comum: o bem-estar social do nos
so povo e do nosso querido Brasil.

Por isso, ao encerrar esta Sessão Legislativa
de 1997, cumprimento, mais uma vez, a todos e aos
funcionários desta Casa na certeza absoluta, e ro
gando a Deus, de que o ano de 1998, que se aproxi
ma, seja de vitórias para o povo brasileiro e que esta
Casa se ilumine cada vez mais para discut1r, 'votar e
aprovar projetos do interesse da maioria do povo
brasileiro.

Desejo também um feliz Natal a todos! Que o
Ser Superior ilumine a todas as famílias brasileiras,
e que 1998 seja um ano de felicidade e de paz so
cial!

o SR. CHICO VIGILANTE (BlocolPT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.8S e
Srs. Deputados, desejo relembrar algumas dificulda
des por que passaram e ainda passam os trabalha
dores neste ano.

Há uma série de mensagens de confraterniza
ção no Natal que me levam a questionar prováveis
motivos que terão os servidores públicos brasileiros
- estaduais, municipais, federais e, mais especifica
mente, os servidores desta Casa - para confraterni
zar neste final de ano, quando sabemos que a maio
ria deles não terá sequer como comprar presentes
para seus familiares, já que o décimo terceiro salário
servirá apenas para amortizar as contas do cheque
especial que tiveram de usar, em função dos baixos
salários atualmente pagos, da compressão e da per
da do poder aquisitivo.

Indago que motivos terão para festejar e con
fraternizar os milhares de trabalhadores da iniciativa
privada ameaçados de demissão neste momento, os
metalúrgicos do ABC, os trabalhadores da constru
ção civil, os 20 mil trabalhadores da Encol, que faliu
neste ano, os milhares de trabalhadores que devem
ter acompanhado hoje, preocupados, a reunião entre
o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil

em São Paulo e os empresários da área, quando
ameaçavam baixar seus salários.

Querem reduzir os salários. Qual o motivo que
o trabalhador que está tendo seu salário rebaixado
terá para comemorar? Qual a confraternização que
os trabalhadores poderão fazer, senão pela fé? E a
fé em Deus, pois não dá mais para acreditar nos ho
mens, principalmente em determinados governantes,
como o nosso Presidente, tão bem caracterizado
pela turma do programa Casseta & Planeta como
Viajando Cardoso, porque sua preocupação é muito
maior com as viagens do que com a situação interna
do nosso País.

Portanto, este foi um ano difícil. E, quando
atravessávamos um ano de dificuldades, sempre fi
cava aquela esperança de que o próximo seria me
lhor. Mas o pior é que até mesmo os profetas do oti
mismo, até mesmo os que jogam búzios e tarôs já
não estão tão otimistas assim, já não estão preven
do um futuro tão bonito, porque todos sabem que os
indicadores econômicos apontam para uma grande
crise no Brasil em 1998. E a nossa grande luta. será
para que a fé' e a esperança do brasileiro não desa
pareçam.

Então, Sr. Presidente, desejo a todos os fun
cionários desta Casa e aos Parlamentares e familia
res um feliz Natal de fé, porque do ponto de vista
material não teremos muita coisa, em função do ar
rocho salarial que se abateu sobre o País.

Mas quero falar também, Sr. Presidente, da
convocação extraordinária do Congresso Nacional
que, a meu ver, é um tanto quanto desnecessária. E
é preciso que fique claro que não é o Congresso Na
cional que está se convocando, porque a mídia joga
toda a responsabilidade sobre o Parlamento e tenta,
mais uma vez, indispor este Parlamento brasileiro
com a opinião pública ao passar a idéia de que so
mos um bando de malandros, que não trabalhamos
durante o ano e que por isso o Presidente da Repú
blica teve de convocar o Congresso Nacional. Tem
que ficar claro que isso não é verdade. O que teve
de ser votado, de interesse do Presidente da Repú
blica, foi votado, até porque os projetos aqui são
pautados por ele e não pelo Congresso Nacional. O
que é uma lástima, uma desgraça que isso aconteça
no Parlamento. Mas foram eles que pautaram o
Congresso Nacional e não o próprio Congresso.

Nós, Deputados, quer sejamos da Oposição ou
mesmo da base de sustentação do Governo, não te
mos absolutamente nada a ver com essa convoca
ção extraordinária. Não pedimos para ser convoca
dos. Não exigimos convocação. Não estávamos
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atrás de benesses de convocação extraordinária. tar soluções, nem propor alternativas. Não tenho a'
Acho que isso a mídia teria a obrigação de divulgar. menor dúvida de que se o Deputado Chico Vigilante,
Como teria de dizer também dos momentos em que ou o seu candidato à Presidência, ou o seu partido,
esta Casa ficou de recesso, o chamado recesso ou as Oposições, viessem a ter uma proposta boa
branco, também imposto pelo Presidente da Repú- para resolver os problemas do País, o Sr. Presidente
blica, para que aqui não fossem debatidas críticas da República haveria de respeitar o direito autoral e
quanto à compra de votos e uma série de itens da colocá-Ias em prática. A verdade é que todos reco-
Ordem do Dia. nhecemos a dificuldade circunstancial que estamos

Portanto, quero, como Parlamentar da Oposi- vivendo, fruto de uma conjuntura, de um passado e
ção, fazer um apelo para que a mídia não divulgue de um momento que o País atravessa.
só meias verdades, mas que as diga por inteiro. E Dizer, Sr. Presidente, Sr.as e Srs: Deputados,
que não responsabilizem os Deputados pelo que que essas dificuldades aumentam com as viagens
não fizeram e pelo que não são responsáveis, como do Sr. Presidente é, também, uma inverdade, uma
por exemplo a convocação extraordinária. Não te- insensatez, porque todos sabemos que hoje o presi-
mos responsabilidade alguma com isso; não pedi- dente de uma nação viaja porque é bem recebido,
mos para que o Congresso Nacional fosse convoca- dialoga, traz vantagens para o país. O Sr. Presidente
do extraordinariamente. Logo, a culpa não é nossa. da República, para usufruir benesses do poder, não

N-estes segundos que me restam, quero, mais precisa fazer essas viagens. A imprensa está mos-
uma vez, fazer uma crítica a esse Ministro desqualifi- trando a estafa do Presidente. Recentemente, na In-
cada da reforma agrária, que não"entende nada de glaterra, sentiu um mal-estar, quando ministrava
segurança pública e que fica insistindo nessa tese uma aula magna.
estúpida de federalização da segurança em Brasília. Todos sabemos que o Presidente vai dos gran-
Talvez ele não esteja satisfeito, porque temos hoje des centros de decisões do mundo aos países do
uma polícia cidadã, humanitária e que não atirará Mercosul, como representante do Brasil, em busca
em trabalhadores sem terra, como fizeram as polí- de vender os produtos brasileiros, de estabelecer re-
cias do Pará e de Rondônia. Aqui os trabalhadores lações, defendendo os direitos dos trabalhadores,
sem terra serão tratados como cidadãos. como fez em encontro com países do Mercosul, em

E Brasília não é o único lugar que teve invasão que estabeleceu um convênio com os outros Presi-
de prédios ocupados. O País inteiro teve. Inclusive, dentes, no qual se há de reconhecer, lá e aqui, o di-
no Estado do Ministro da Justiça, Goiás, houve mais reito dos trabalhadores, quando se transferem de um
de dezesseis ocupações. país para o outro.

Era o que tinha a dizer. Portanto, em suas viagens, o Presidente da
O SR. NELSON MARCHEZAN (PSOB - RS. República defende os interesses da Nação brasileira

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. De- e dos mais humildes. Nesse caso específico, defen-
putados, tenho pelo Deputado Chico Vigilante o deu diretamente os que trabalham e necessitam da
maior apreço, mas tenho o dever, falando após S. Previdência.
Ex.a, de discordar de alguns de seus argumentos. Sr. Presidente, registro desta tribuna que o
Ouvindo-o, dá-me a impressão de que S. Ex.a preci- Presidente da República já transformou em lei um
sa realmente pintar o quadro do Brasil, muito ruim, projeto desta Casa que trata da renda mínima para a
para poder, seguramente, tirar dividendos. Todos sa- área da educação. Aliás, há um projeto do Deputado
bernos que o Brasil vive algumas dificuldades, mas Chico Vigilante e do Deputado Pedro Wilson, anexa-
todos sabemos o acerto das medidas do Governo do ao nosso, que foi transformado em lei sob o n.º
para que essa situação não se tome pior. 9.533. Não é demais assinalar a importância desse

Há alguns dias, ouvia um dos grandes mento- projeto, na medida em que visa distribuir renda para
res do partido de S. Ex.a, na televisão, no programa colocar as crianças na escola. A magnífica aprecia-
Jô Soares Onze e Meia, sendo inquirido sobre as ção que esse projeto recebeu na Câmara e no Se-
medidas que propunha para que saíssemos da crise. nado e a rápida apreciação pelo Presidente da Re-
A resposta foi uma nobre, enorme e comprida enro- pública mostram a importância dessa matéria e o
lação. acerto desta Casa em tomar essa decisão.

A Oposição, de um modo geral, tem procurado Além de congratular-me com o Presidente pela
especializar-se na crítica, mas não se tem aprimora- sanção desse projeto, gostaria de ir mais longe, pois
do em·nada. Não se tem especializado em apresen- tenho certeza de que no ano que vem ele já será



MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR

O QUE JÁ ERA UM DIREITO DE MILHARES
DE GAÚCHOS, AGORA VIROU LEI,

LEI PARA TODOS OS BRASILEIROS.

O Presidente Fernando Henrique acaba de
sancionar a lei da renda mínima de autoria do Depu
tado gaúcho Nelson Marchezan. Uma lei que irá be
neficiar milhares e milhares de crianças carentes em
todo o País.

O Brasil pode comemorar agora o que no Rio
Grande já é uma conquista. Isso porque o Governo
do Estado se antecipou e há um ano o nosso Pro
grama de Renda Mínima já atende as crianças do
Rio Grande.
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realidade para milhares de brasileiros e milhões de O que é o Programa de Renda Mínima?
crianças nos próximos anos. Um programa que complementa a renda de fa-

Congratulo-me com o Governador do Rio mílías carentes. Em troca, exige que todas as crian-
Grande que fez inserir um anúncio de página inteira ças da família freqüentem a escola todos os dias.
nos jomais daquele Estado com o título: "O que já Uma iniciativa para ajudar a resolver dois gran-
era um direito de milhares de gaúchos agora virou lei des problemas do nosso País, renda e educação.
para todos os brasileiros". Faz referência à nossa lei
e ao fato de que no Rio Grande do Sul, há um ano, R$25,00 por mês para cada criança.

se pratica um projeto que já beneficia 7 mil crianças. O Governo do Rio Grande oferece R$25,00 de
Peço a V. Ex.a, Sr. Presidente, o registro dessa ma-
téria nos Anais da Casa. ajuda por criança, com um limite máximo de R$75,

00 por família. Para você comparar, a lei federal es-
Este é um dos objetivos deste projeto, que tabelece um mínimo de R$15,00 por família.

não vai atender imediatamente a todos os municí- O Resultado não poderia ser outro: já são 7 mil
pios brasileiros. O seu objetivo é mobilizar a comu- crianças atendidas, 7 mil crianças atendidas, 7 mil
nidade rio-grandense e a de todos os estados e crianças que voltaram para a escola.
municípios para colocar todas as crianças caren-
tes na escola. Essa publicidade, essa divulgação No ano que vem, 20 mil crianças
realça a decisão do Congresso e mostra que o Go- serão atendidas por mês.
vemo do Rio Grande está trabalhando, está no es-

Como você pode ver, o que aqui já é direito há
pírito da lei que, além de alcançar recursos signifi- quase um ano, agora ê lél em todo o Brasil. E nós
cativos para um programa desta ordem, deseja
conscientizar o País de que não podemos cons- esperamos que com o mesmo sucesso.

O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS.
truir uma Nação forte e justa sem que coloquemos Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sr.as e
todas as crianças na escola, sem que busquemos
as crianças excluídas e as incluamos no processo Srs. Deputados, tenho observado com bastante
educativo que vai, sem dúvida nenhuma, incorpo- atenção o trabalho que desenvolve o Ministro da
rá-Ias ao processo de justiça social. Saúde, Carlos Albuquerque.

Com essas palavras congratulo-me com o Foi um período difícil de estruturação do Minis-
Congresso no encerramento dos trabalhos deste tério, nesses primeiros seis, sete meses, que imagi

no, esteja o Dr. Albuquerque à testa do Ministério da
ano. S 'd

Sr. Presidente, desejo a V. Ex.a e aos nobres au e.
colegas desta Casa um feliz fim de ano. Que o próxi- Já na próxima quarta-feira, em solenidade no
mo ano possa ser de muito trabalho e que possamos Palácio do Planalto, teremos o lançamento do Piso
cumprir ainda com mais eficiência os nossos deve- Assistencial Básico - PAB, que será um trabalho a

ser desenvolvido com as comunidades. Durante meres para com a Nação brasileira.
ses e meses foi negociada essa participação do Mi-
nistério na atividade de saúde dos municípios brasi
leiros. E, produto desta negociação, teremos, já na
quarta-feira, no Palácio do Planalto, a assinatura
deste convênio que vai criar o aludido Piso. Também
por obra do Ministro Carlos Albuquerque, neste final
de ano teremos o fechamento das contas dos hospi
tais e entidades'prestadoras de serviços de saúde, o
que sempre constituiu grande dificuldade para o Go
verno. Graças ao esforço governamental e ao traba
lho gerencial do Ministro Carlos Albuquerque, que
conhece a matéria como poucos - ele foi presidente,
durante 12 anos, do Hospital das Clínicas do Rio
Grande do Sul, uma das casas exemplares de saú
de em todo o País -, a partir do final deste ano as
contas do setor de saúde serão pagas nos seus ven
cimentos. Tivemos, em épocas anteriores, atrasos e
inadimplência superiores a seis meses por parte do
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Poder Público com a rede hospitalar. Este e outros
setores ficarão zerados. O setor da saúde começará
uma vida nova a partir do dia 1g de janeiro de 1998 e
ainda haverá, como já disse o Piso Assistencial Bá
sico, que dará a todo cidadão brasileiro a oportuni
dade de receber o mínimo do mínimo para o cuidado
com a sua saúde.

Sobre a administração do Ministro Carlos Albu
querque, gostaria de dizer que, pela primeira vez na
história, o Ministério da Saúde está sendo Ministério
de um Governo, no caso, do Governo Fernando
Henrique Cardoso. Até então, nos governos anterio
res, esse Ministério era tido como alguma coisa à
parte. Quem conseguiu mandar efetivamente - esta
é a expressão adequada - nesse Ministério? Era
sempre um Ministério de grupos, especialmente de
esquerda, que lá se aboletavam e que faziam o que
bem entendiam, não dando a mínima atenção para
quem estivesse no Governo.

Esse absurdo acabou. Hoje o Ministério da
Saúde pertence ao Governo Fernando Henrique
Cardoso e posso atribuir esse fato ao pulso firme e
ao conhecimento de causa do Ministro Carlos Albu
querque.

Estamos, então, fechando um ano importantís
simo do ponto de vista da saúde, com a assinatura
do Piso Assistencial Básico, quarta-feira, no Palácio
do Planalto.

Finalmente, quero desejar que o ano vindouro
seja de generosidade e de esperança e que não se
venha aqui, numa Casa como esta, de grande reper
cussão nacional, dizer que 1998 seguramente será
um ano de dificuldade, de desemprego, disso e da
quilo, quando o básico para que o Brasil possa con
solidar-se como uma economia forte e independente
foi e está sendo feito através de um plano econômi
co que nos propiciou estabilidade econômica capaz
de dar sustentação ao País e assegurar que se
mantenha independente de pressões externas, con
forme é vontade de todos nós.

Durante o discurso do Sr. Adroaldo
Streck assumem sucessivamente a presi
dência os Srs. Arlindo Vargas, § 29 do art.
18 do Regimento Intemo e Heráclito Fortes,
19 Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Com
a palavra o Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, antes de iniciar o meu pronuncia
mento, gostaria de cumprimentar todos os funcioná
rios desta Casa, sobretudo os taquígrafos, o pessoal

de apoio dos gabinetes, o pessoal das Comissões,
enfim, todos os que na verdade nos dão sustentação
para o exercício de nossas atividades. A todos eles
nosso muito obrigado, um feliz Natal e um próspero
Ano Novo, ainda que saibamos que estão vivendo
sérias dificuldades por estarem há três anos sem ne~

nhum tipo de reajuste. Mas queremos registrar o
apoio e a colaboração indispensável dos funcioná
rios para a continuidade de nosso trabalho. Tenho
certeza de que no ano de 1998, contando com o
apoio e a colaboração de todos eles, poderemos
executar a nossa tarefa a contento e atendendo pwin
cipalmente aos objetivos dos nossos concidadãos.

Sr. Presidente, venho à tribuna para registrar
com satisfação a reedição da Medida Provisória n.º
1.599, que restabelece a idade de 67 anos como li
mite para a concessão dos benefícios da Lei Orgâni~
ca da Assistência Social, a partir de 1º de janeiro de
1998. Lamentavelmente, uma outra medida provisó
ria, incluída no pacote fiscal, queria roubar esses di
reitos. Mas, através de manifestação que fizemos da
tribuna, conseguimos o apoio de vários Parlamenta
res, inclusive da chamada base governista, no senti
do de impedir que ela fosse votada.

O Senador José Roberto Arruda, Líder do Go
verno no Congresso, assumiu o compromisso de,
quando da reedição, a MP restabelecer a idade de
67 anos. Nós, que naquele momento cobrávamos
isso do Governo, cumprimentamos o Senador José
Roberto Arruda por ter honrado a sua palavra. Nós,
que tínhamos feito vários discursos neste plenário a
respeito do rolo compressor para aprovar a admissi
bilidade da PEC da Previdência na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, iremos, inclusi
ve, apresentar questão de ordem, ainda no dia de
hoje, comprovando que não poderia ter sido votado
o complemento dos destaques naquela sessão e
também essa medida provisória.

Fizemos uma paródia com a comparação feita,
em Londres, entre o Presidente FHC e Júlio César a,
naquele momento, indignados com essa medida, tí
nhamos até utilizado a expressão latina Ave H Ce~

sar muritori te salutem, e agora, então, que conse
guimos, pelo menos através dessa medida provisó
ria, uma diminuição dos problemas, efetivamente
queremos, usando uma outra expressão latina, dizer
benigna amplianda odiosa restringem:~ª.

Saliento, ainda, que apresentamos um requeri
mento de sessão solene para realização do Dia Na
cional dos Aposentados.

Era o que tinha a dizer.
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Durante o discurso do Sr. Ama1do Fa
ria de Sá, o Sr. Heraclito Fortes, 1!2 Vice Pre
sidente deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Michel Temer, Presiden
te.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.
Ex.ª a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, assumo esta tri
buna para apresentar questão de ordem com base
nos arts. 46, § 1º; 66, § 5º; e 79, § 3º, solicitando a
V. Ex.ª tornar sem efeito os atos praticados pela Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, na
reunião para admissibilidade da Proposta de Emen
da à Constituição nº 33, de 1995, realizada no dia 11
de dezembro de 1997, pelas razões que passo a ex
por.

A reunião estava convocada para esse dia às
9h30min e só se instalou após as 12h, quando foi al
cançado o quorum, descumprindo o que estabelece
o art. 79, § 3º, que diz:

Art. 79.•........................................
§ 3º Não se verificando o quorum de

presença, o Presidente aguardará, durante
meia hora, que ele se complete, sendo o re
tardamento deduzido do tempo destinado ao
expediente. Se persistir a falta de número, o
Presidente declarará que não pode haver
sessão, determinando a atribuição de falta
aos ausentes para os efeitos legais.

Portanto, aqui já está demonstrada a primeira
irregularidade. Muito mais do que meia hora foi o
lapso de tempo, esclarecendo-se que o autor pre
sente na sala da Comissão pode afirmar que não
houve cancelamento da reunião convocada, nem
convocação para outro horário.

Nesse mesmo dia, estava convocada sessão
extraordinária do Congresso Nacional a partir das
10h, que se realizava. Conseqüentemente, não po
deria estar reunida a CCJ, conforme estabelece o
art. 66, § 5º, que diz que durante os períodos de
sessões extraordinárias não serão realizadas sessõ
es ordinárias nem funcionarão as Comissões Perma
nentes.

Está cabalmente demonstrado por esse artigo
do Regimento Interno que a Comissão estava reuni
da indevidamente. Além do mais, o art. 46 no § 12

estabelece que "em nenhum caso, ainda que se tra-

te de reunião extraordinária, o seu horário poderá
coincidir com o da Ordem do Dia da sessão ordinária
ou extraordinária da Câmara ou do Congresso Na
cional".

Os Líderes que apóiam o Governo solicitaram
a suspensão da sessão do Congresso Nacional e,
mesmo com o protesto dos partidos da Oposição, a
contragosto, o Senador Antonio Carlos Magalhães
declarou suspensa a discussão e votação do Orça
mento, que já estava em curso, e reabertura dos tra
balhos para às 15h, numa estranha manobra para
tentar superar os óbices regimentais.

E antes de concluir, quero, entre os documen
tos juntados à minha manifestação, ler documento
extraído da Taquigrafia, exatamente no seguinte
teor:

Hora: 12h10min. Presidente: Antonio
Carlos Magalhães.

Srs. Congressistas, meu pensamento
coincide integralmente com o da Oposição
e, por mim, não suspenderia a sessão, mas
é evidente que a maioria deseja a sua sus
pensão.

Continua o Presidente Antonio Carlos Maga
lhães:

Em razão, disso, suspendo a sessão 
repito, suspendo a sessão -, marcando para
às 15h seu prosseguimento, com discussão
e votação.

A sessão é suspensa.
Hora: 15h12min. Presidente: Heraclito Fortes.
Está reaberta a sessão.
Portanto, a sessão suspensa estava no ato da

discussão e votação e foi simplesmente reaberta às
15h12min.

Ocorre que quando da retomada da sessão,
aquela sessão da CCJ tinha votado o parecer e um
dos destaques. Todos os demais foram votados
após a sessão do Congresso ter sido retomada, con
forme estamos demonstrando cabalmente em mais
de quinhentas folhas juntadas à nossa questão de
ordem, além da questão de ordem feita pelo Deputa
do Sérgio Miranda no âmbito da Comissão. Só não
juntamos mais porque a Secretaria da CCJ ainda
não concluiu a elaboração dos demais documentos.

Pelas razões expostas, e lastreado em decisão
jurisprudencial do Presidente Michel Temer, insigne
jurista, de renomado saber jurídico, quando do recur
so do Deputado Miguel Rossetto, em 26 de junho de
1997, sobre reunião concomitante da Comissão Es
pecial, PEC 449, em sessão do Congresso em 25 de
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junho de 1997, V. Ex.li anulou decisões da Comis~

são, por estar reunido o Congresso Nacional.
E ainda acosto ao meu pedido a decisão do

Presidente Michel Temer, vazada na parte final nos
seguintes termos:

Acolho o presente recurso e determino
à Comissão Especial a retomada dos traba
lhos, incluindo a realização de nova votação
das matérias, cuja apreciação da Comissão
tenha coincidido com a sessão plenária do
Congresso Nacional em 25-6-97.

Pelos motivos apresentados, Sr. Presidente,
após comprovação de notas taquigráficas para con
firmar a fidedignidade das alegações, pleiteio a anu
lação das votações ocorridas em descumprimento
ao Regimento e nova apreciação do complemento
de admissibilidade da PEC nQ 33, de 1995.

Pleiteio ainda, Sr. Presidente, que enquanto
não for decidida esta questão de o~dem não seja ins
talada a Comissão Especial, em ráZão de estar sub
judice a reunião que decidiu pela admissibilidade,
evitando-se, desta forma, quaisquer outras medidas
cabíveis.

Senhor Presidente, Deputado Michel Temer,
eis a questão de ordem que já tem historicamente
uma série de decisões nesta questão, quando, como
Relator da emenda aglutinativa, conseguiu o que pa
recia impossível nesta Casa, aprovando-a em pri
meiro tumo e, posteriormente, ao decidir de maneira
sobranceira, altaneira a questão de ordem formulada
por outro Deputado, Nilson Gibson, e também por
mim, no sentido da tramitação da PEC da Previdên~

cia.
Tenho certeza de que se em vez de uma ses

são do Congresso na quinta-feira estivéssemos rea~

Iizando uma sessão da Câmara dos Deputados, ja~

mais V. Ex.li olvidaria em decidir no sentido de não
considerar a continuidade na votação da Comissão
de Constituição e Justiça.

Agradeço a V. Ex.ª pela oportunidade, ao mes~

mo tempo em que o cumprimento por ser o último
dia de Sessão Legislativa e a maneira como tem diri
gido os trabalhos desta Casa, fazendo, a partir do
momento em que decisões como as que V. Ex'!! tem
tomado, com que me sinta mais valorizado como
Deputado, mais independente como Parlamentar, na
certeza de que jamais injunções políticas nortearão
as decisões de V. Ex.!!

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Para

contraditar, concedo a palavra ao Deputado Henri
que Eduardo Alves, pela ordem.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (Blo
colPMDB - RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr.§s e Srs. Deputados, com todo respeito,
não posso apenas falar em meu nome, mas esta
Casa toda nutre grande admiração pelo Deputado
Amaldo Faria de Sá, mas sou forçado a prestar es
clarecimentos que colidem com os argumentos apre
sentados por S. Ex.§

Talvez por S. Ex.§ não ser membro da Comis
são de Constituição e Justiça não saiba que aquela
Comissão costumeiramente tem convocado reuniões
às 9h30m, exatamente para iniciar as suas próprias
reuniões entre 10, 11 horas, quando os Parlamenta
res começam a chegar à Comissão. Esse tem sido
um comportamento não apenas deste período como
de todos os outros, inclusive com a participação
sempre compreensiva dos membros que fazem opo
siçijo ao Governo nesta Casa.

Sr. Presidente, principalmente neste dia, quan
do se votou a reforma da Previdência, especialmen
te neste dia, lá chegando às 9h30m, nós nos encon
tramos no gabinete da Presidência com diversas li
deranças partidárias do Governo e da Oposição.
Faço questão de ~crescentar a presença dos Líde
res do Governo e do PT, Deputado José Machado,
que em reunião que demorou mais de uma hora em
nosso gabinete, tentamos mediar, como é do nosso
dever, um entendimento não objetivando resultados,
mas melhor tramitação da reforma da Previdência
naquele plenário. E tanto é verdade que os próprios
Líderes oposicionistas podem testemunhar que, por
diversos momentos, nossa reunião se deslocou do
gabinete da Presidência para o plenário da Comis
são para que os Líderes pudessem ser ouvidos em
relação à proposta de entendimento de procedimen
tos naquele plenário da Comissão e Constituição e
Justiça e de Redação.

Foi talo movimento - a própria imprensa é tes
temunha e registrou, por diversas vezes, conversas
isoladas que tivemos com alguns líderes e grupais 
na tentativa de encontrar um melhor procedimento
regimental para dar início àquela reunião. Já próxi
mo ao meio-dia, a Oposição não chegou a se enten
der em relação ao objeto da proposta de entendi
mento. Fui procurado pelos Deputados José Genoí
no, Luiz Eduardo Greenhalgh e pelo próprio Líder
José Machado para informar que lamentavelmente a
proposta de entendimento não havia obtido a unani
midade do Bloco de Oposição e que, portanto, com
ela não poderiam concordar.

Estavam a bancada do Governo e os Líderes
da base governista liberados para procederem como



Em tempo, ressalto a relevância das matérias
apreciadas. Todos sabemos que no Brasil se mede
muito o trabalho do Legislativo pela quantidade de
leis que aprova, o que, no meu entendimento, é um
equívoco - tenho dito isso reiteradas vezes. Na ver
dade, o que devemos verificar é a qualidade da ma
téria aprovada pelo Legislativo. Neste particular,
também creio que esta Sessão Legislativa não ficou
atrás. Ao contrário, matérias relevantes foram discu
tidas e votadas.

Tomo a liberdade de relacionar algumas delas,
para que conste das notas taquigráficas: a que esta
beleceu condições para o registro e para o porte de
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desejassem naquela sessão, do ponto de vista políti- gamos, aquecida pela questão de ordem levantada
co e regimental. pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá e contraditada

Sr. Presidente, não tendo os esforços sido co- pelo Presidente da Comissão de Constituição e Jus-
roados de êxito para um pleno entendimento, um tiça e de Redação. Isso revela, mais uma vez que,
acordo generalizado e quase um consenso em tomo até o último dia, o Congresso Nacional está traba-
de procedimentos e até de resultados, demos início Ihando e naturalmente preocupado com os destinos
à nossa reunião, sem nenhum protesto por parte de do País.
um Líder da Oposição ou de seus partidos ali repre- O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Srs.
sentados. Parlamentares, aproveito esta sessão - só farei um

Não nos importa, Sr. Presidente - e não é da breve comunicado, a título de encerramento dos
nossa obrigação -, saber se no momento da reunião nossos trabalhos l61;)islativos, mas sem encerrar a
dos Líderes da base governista estavam ou não dis- sessão ordinária, pois ela continuará, já que há De-
cutindo com o Presidente do Congresso Nacional, putados inscritos no Pequeno e também no Grande
Senador Antonio Carlos Magalhães, o adiamento ou Expediente - para, formalmente, ao lado dos meus
o retardamento da sessão do Congresso Nacional. companheiros de Mesa, do 12 Vice-Presidente, De-
Apenas sei que quando iniciada nossa reunião, após putado Heraclito Fortes, do 4º Secretário, Deputado
esses entendimentos que acabo de revelar, não Efraim Morais, do Secretário Paulo Paim, de todos
mais havia a sessão do Congresso Nacional. aqueles que aqui se encontram, dos demais compa-

E continuamos os nossos trabalhos, Sr. Presi- nheiros da Mesa, dos Deputados Nélson Trad, Se-
dente, sem interrupção para almoço ou outras para- verino Cavalcanti, dos Srs. Suplentes da Mesa, do
das, até aproximadamente às 16 horas, ou um pou- Deputado Ubiratan Aguiar, 12 Secretário, para efeito
co mais do que isso, votando todas as matérias. da ata desta sessão e antes de encerrar os traba-

No período da tarde, quando iniciada a sessão lhos desta Sessão Legislativa, deixar consignado -
do Congresso Nacional, ainda não estava na Ordem já o fiz para a imprensa brasileira na última sexta-fei-
do Dia, mas apenas nas Breves Comunicações, não ra, quando fiz um breve relato de tudo o que produzi-
conflitando com o Regimento, o que possibilitava o mos nesta Sessão Legislativa - que, em termos
prosseguimento da reunião da Comissão de Consti- quantitativos, apreciamos neste ano em plenário 888
tuição e Justiça e de Redação. matérias, número significativo.

Assim, portanto, toda a reunião aconteceu, Sr. Além disso, cresceram enormemente neste
Presidente. Tenho como testemunho, ao final da ano, como vem acontecendo, os trabalhos das Co-
reunião, elogios dos próprios Líderes oposicionistas, missões Permanentes: as questões técnicas enfren-
Deputados José Genoíno, Marcelo Déda e Luiz tadas pelas Comissões Permanentes obtiveram ex-
Eduardo Greenhalgh, à condução serena, equilibra- traordinário sucesso. Posso até dizer a V. Ex.as que
da e democrática que ensejamos naquela tarde e o número de reuniões realizadas pelas Comissões
noite na Comissão. Permanentes chegou a 895, em que se travaram

São esses os fatos, Sr. Presidente, que tenho discussões e deliberações. De igual maneira, as Co-
o dever de relatar, com todo o respeito ao Deputado missões Temporárias - em número de 65 - realiza-
Arnaldo Faria de Sá, mas dizendo que, de nossa ram inúmeras sessões ao longo deste ano legislati-
parte, a Comissão cumpriu o seu dever. vo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - V. Ex.1!
não tem a palavra porque já levantou a questão de
ordem e já houve a contradita. Acolho a questão de
ordem de V. Ex.a, assim como a contradita do Depu
tádo Henrique Eduardo Alves e, quando do início da
convocação extraordinária, se formos convocados,
apresentarei a solução ao Plenário.

De toda forma, desejo cumprimentar a ambos,
porque, numa sessão como a de hoje que, em tese,
seria morna, pacífica - já que é segunda-feira, a últi
ma das sessões desta Sessão Legislativa -, fica, di-
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armas de fogo, matéria muito debatida no plenárij; a
que instituiu o número único de registro de identida
de civil; a que regulamentou a Emenda Constitucio
nal nll 8 e instituiu a política de exploração de servi
ços públicos de telecomunicações; a que dispôs so
bre o sistema financeiro e imobiliário e instituiu a
alienação fiduciária de bens imóveis; a que instituiu
o Código de Trânsito Brasileiro; a que estabeleceu
normas para as eleições de outubro de 1998; a que
extinguiu o Instituto de Previdência dos Congressis
tas; a que dispôs sobre a educação ambiental e ins
tituiu a política nacional de educação ambiental; a
que estabeleceu a gratuidade dos atos necessários
ao exercício da cidadania, estabelecendo a gratuida
de para a emissão do registro civil de nascimento e
o assento de óbito; a que dispôs sobre os crimes de
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; a
que alterou os critérios de distribuição do Fundo de
Participação dos Municípios; a que criou, no plano
regional, a região administrativa metropolitana do
Distrito Federal e Entorno, que interessa a uma
grande parte da população do Centro-Oeste do Bra
sil; aquela que instituiu o Programa de Renda Fami
liar Mínima; aquela que regulamentou a execução do
disposto no art. 14 da Constituição Federal, o plebi
scito, o referendo, a iniciativa popular; aquelas várias
que votamos e que estabeleceram medidas de pro
teção ao trabalho do menor e impeditivas também
da sua exploraçãO; aquela que alterou a legislação
do imposto dos Estados, do Distrito Federal sobre
operações relativas à circulação de mercadorias
exatamente para corrigir distorções que se verifica
vam no passado; aquela que alterou e atualizou a le
gislação sobre direitos autorais, superada no passa
do, mas agora atualizada; aquela que tratou das re
lações de trabalho do atleta profissional de futebol, a
chamada Lei Pelé, que discutimos nos últimos dias.

Como de resto, votamos emendas, sem dúvida
alguma, de interesse político extraordinário, a emen
da da reeleição, na sessão extraordinária de janeiro,
na sessão da convocação extraordinária de julho,
votamos' a reforma administrativa; prorrogamos o
Fundo de Estabilização Fiscal; estabelecemos alte
rações a regras do Código Penal, dispondo sobre as
chamadas penas alternativas.

O Deputado Amaldo Faria de Sá está acres
centando a CPMF. Estabelecemos a votação da
CPMF e ao lado do nosso Deputado Severino Ca
valcanti, integrante da Mesa, que tanto trabalhou
nesta Legislatura e que está nesta sessão de encer
ramento. Quero com isso registrar aos Srs. Parla
mentares que demos ao plenário, como vem sendo

dado ao longo desta Legislatura e de igual maneira
nesta Sessão Legislativa, a dimensão que cabe a
um Legislativo numa ordem democrática. Houve de
bates e debates amplos, discussões com vencedo
res e vencidos, mas sempre vencedora a democra
cia, exatamente em função da participação de todos.

Como também me aponta o Secretário-Geral,
votamos a lei de combate ao racismo, uma lei de
substancial importância para setores da nossa popu
lação.

Srs. Parlamentares, fizemos do plenário um
centro de debate político e fizemos das Comissões
Permanentes, basta ressaltar que foram 895 reuniõ
es, um centro de debate técnico, como igualmente
ocorreu nas Comissões Especiais.

Quero, portanto, ao final desses trabalhos le
gislativos, saudar o Legislativo nacional. E o faço na
presença dos Srs. Deputados, do Sr. Senador José
Roberto Arruda, trazendo-nos a presença dó Sena
do Federal, onde de igual maneira os trabalhos se
deram com uma presteza extraordinária. Basta re
lembrar também, para que conste das notas taqui
gráficas, que, quando se deu a chamada crise nos
países asiáticos, com repercussão no País, e o Po
der Executivo tomou prontas medidas, o Congresso
imediatamente deu resposta, trabalhando para con
verter em lei as medidas que o Executivo havia to
mado com o objetivo de manter a estabilidade da
moeda. Quero com isso apenas revelar que o Legis
lativo não apenas trabalhou, mas trabalhou bem. Vo
tou projetos de qualidade, quantitativamente signifi
cativos e, de igual maneira, ensejou o debate.

Penso que estamos a caminho do século XXI,
fazendo com que possamos romper um ciclo que o
Brasil sempre viveu: vinte ou trinta anos de demo
cracia, vinte ou trinta anos de autoritarismo. Esta é
nossa história constitucional. Estamos, mais ou me
nos, há dezoito anos de um ciclo razoavelmente par
ticipativo e substancialmente democrático. Todos
nós, Deputados de um lado e Senadores do outro,
estamos colaborando para que ingressemos no sé
culo XXI, rompendo com este ciclo, a fim de que o
Brasil seja, permanentemente, um Estado democrá
tico e participativo. Para tanto é fundamental, sem
dúvida alguma, a participação do Parlamento. Não
de um Parlamento atado, mas de um Parlamento li
vre. Um Parlamento que possa discutir, um Parla
mento em que haja maioria e minoria, mas que a mi
noria tenha respeitados seus direitos. Esta é, aliás, a
tônica definitória e conceitual do sentimento demo
crático de um País.
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Ao cumprimentá-los e ao dar por encerrada for- A SRA. MARIA LAURA (Bloco/PT - DF. Sem
malmente a Sessão Legislativa quero, também, revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs.
agradecer a todos a colaboração. Assim, embora, Deputados, ouvi atentamente o pronunciamento do
formalmente, encerrada a Sessão Legislativa, agra- Presidente da Câmara dos Deputados, em que fa-
deço aos companheiros da Mesa que aqui se acham zia, de certa forma, uma prestação de contas do tra-
e aos que neste momento nela não se encontram. balho legislativo deste ano. Sem sombra de dúvida,
Agradeço aos líderes partidários, a todos que tive- o Presidente tem toda razão ao enumerar as maté-
ram presença eficientíssima ao longo dos trabalhos. rias aqui discutidas e decididas e o dinamismo que
Declaro, formalmente, encerrada a Sessão Legislati- sua presidência deu ao funcionamento da Casa.
va, agradecendo, ainda, aos funcionários da Mesa, Infelizmente, na ótica da Oposição, a avaliação
ao Secretário-Geral, Dr. Mozart, o Diretor-Geral, Dr. do resultado do ano parlamentar será diferente da
Sabino, enfim, a toda a estrutura que movimenta apresentada pelo Presidente da Casa.
este Poder Legislativo. Muitas foram as matérias votadas, as reuniões,

Encerrando, portanto, formalmente, a Sessão as decisões, mas o que fica para nós é a indagação
Legislativa, dou seqüência à nossa Sessão Ordiná- sobre quais os reais benefícios que essas matérias
ria, já que ainda há vários oradores inscritos para o trouxeram à Nação brasileira, particularmente aos
Pequeno Expediente e para o Grande Expediente. trabalhadores e excluídos. Segundo minha ótica,

Era o que tinha a dizer. esta é uma forma de estarmos avaliando o resultado
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) _ Conce- deste trabalho. Para a Oposição restou argumentar,

do a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, pela apresentar diversas propostas - tínhamos propostas
ordem. para todas as questões aqui discutidas. Apresenta-

o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB _ SP. mos emendas, destaques, enfim, utilizamos todos os
recursos tanto da discussão como regimentais para

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- evitar que estragos maiores fossem cometidos con-
te, gostaria de registrar a satisfação pelo fato de os tra os interesses da maioria do povo.
trabalhos da Câmara dos Deputados terem sido
coordenados por V. Ex.ª Na última sessão deste Tivemos algumas poucas vitórias, mas o que
ano, em uma segunda-feira, como bem lembrou funcionou mesmo foi o rolo compressor do Palácio
V.Ex.a., toda a Mesa está a postos, Deputado Seve- do Planalto com a aquiescência da maioria govemis-
rino Cavalcanti, Deputado Heraclito Fortes, Deputa- ta desta Casa. As matérias aprovadas permitem que
do Paulo Paim, Deputado Efraim Morais, o nosso os aposentados tenham seus proventos reduzidos
Secretário-Geral, Sr. Mozart. sem garantia de atualização, que os servidores pú

blicos, com a queda da estabilidade, possam ser de-
Tenho certeza de que, não importa o dia, o que mitidos e que o serviço público sofra as conseqüên-

importa é a vontade do Legislativo, vontade que cias da não-profissionalização de seus funcionários.
V.Ex.ª tem permitido espalhar pelos gabinetes e por A saúde continuará um caos, e a população pagará
todas as lideranças. Como V.Ex.ª lembrou, em uma mais um imposto.

:~~~;:~~e~~~ ~:S~~ad:~~~:~ ~: ~~~t~;~~e;~~~ O grande imperador, comparado a Júlio César
até no exterior, poderá ser candidato novamente à

eminente Presidente da Comissão de Constituição e Presidência da República com a mudança das re-
Justiça, Deputado Henrique Eduardo Alves, o que gras do jogo no meio da partida. Os recursos orça-
mostra que o Legislativo tem-se mantido, acima de mentários, para tristeza nossa, em vez de prioriza-
tudo, alerta nos momentos importantes. rem atendimento das necessidades sociais da maio-

Tenho certeza de que todo esse trabalho con- ria do nosso povo, são reduzidos para satisfazer a
tou com a colaboração de todos os funcionários, da sanha dos credores internacionais.
Secretaria-Geral, dos Srs. Líderes, dos meus Pares, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, infeliz-
dos componentes da Mesa, mas, acima de tudo, mente o que tenho a dizer é que o saldo, na ótica da
contou com a grande batuta do Presidente Michel Oposição, é altamente negativo para a população
Temer. S.Ex.ª é que merece os nossos parabéns. que nos elegeu para defender seus interesses neste
(Palmas.) plenário. Não fomos eleitos para defender as neces-

Era o que tinha a dizer. sidades conjunturais definidas pelo Palácio do PIa-
o SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Com a nalto. Acho que cabe também alguma avaliação do

palavra a Sr.ª Deputada Maria Laura. próprio esforço que fizemos individualmente. E nes-



Por outro lado, quero ressaltar que ontem, no
Estado do Ceará, o PSDB realizou uma convenção
em que levou mais uma vez à Presidência do partido
o Dr. Pena Forte, ex-Parlamentar Federal, que vem
desenvolvendo um grande trabalho, percorrendo o
Estado do Ceará inteiro, município por município,
mostrando a doutrina do PSDB, ouvindo de perto as
ponderações da base do partido, buscando assim
aprimorar o seu trabalho. Sem dúvida alguma, o Dr.
Pena Forte tem sido um grande companheiro, e a pr0
va concreta disso foi a votação que obteve, aplaudido
de pé por toda a nossa comunidade de tucanos, que lá
esteve presente durante todo o dia de ontem.

O Governador Tasso Jereissati mais uma vez
teve o seu nome lembrado para a reeleição. Foi ova
cionado durante um longo tempo, o que demonstra
que o seu modelo administrativo, iniciado em 1987,
sem dúvida alguma alcança um bom nível de popu
laridade. S. Ex.1! hoje se encontra no segundo man
dato; possivelmente concorrerá ao terceiro, mas o
Estado do Ceará reconhece que o Governador Tas
so Jereissati não pode mais limitar-se ao Estado.

Durante o discurso da Sr.· Maria Lau
ra, o Sr. Michel Temer, Presidente deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Severino Cavalcanti, 29 Vice-Presidente.
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sa medida gostaria de, nesta última sessão do ano O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalvanti ) -
de 1997, dizer que dediquei o meu trabalho parla- Concedo a palavra ao Sr. Amon Bezerra.
mentar fundamentalmente à defesa dos explorados O SR. ARNON BEZERRA (PSDB - CE. Sem
e excluídos, dos serviços públicos como instrumento revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De-
de cidadania, dos servidores públicos na reforma ad- putados, quero associar-me aos colegas que me an-
ministrativa. Junto com companheiros do Bloco de tecederam para dizer do meu desejo de que no ano
Oposição estive em todas as ações empreendidas de 1998 esta Casa produza um trabalho eficaz, cada
para salvar alguma coisa na chamada reforma admi- vez mais aprimorado, com a dedicação de todos nós
nistrativa. Parlamentares.

Tivemos até de recorrer ao Supremo Tribunal Foi salutar ouvir do Presidente Michel Temer
Federal para defender o cumprimento do Regimento considerações sobre alguns aspectos desta Casa. E
e da Constituição Federal durante a tramitação des- muito importante o reconhecimento da própria sacie-
sa matéria. Pessoalmente, empenhei-me junto aos dade para podermos, na luta conjunta, levar o País
Ministros do Supremo Tribunal Federal para que ao lugar de destaque que todos nós desejamos.
seja votado o mandato de segurança que garante Quero, em primeiro lugar, cumprindo o objetivo
aos servidores do Executivo o recebimento dos que me trouxe a esta tribuna, abraçar o Pe. Murilo
28,86% pagos a outras áreas do serviço público. de Sá Barreto, vigário de Juazeiro do Norte, por

Como 90% da pauta da Câmara dos Deputa- seus 40 anos de vida sacerdotal. O Padre Murilo
dos é do Executivo, as nossas propostas vão para exerce grande influência sobre a comunidade cari-
as calendas gregas. As Comissões· também não riense e os romeiros de úm modo geral, principal-
apreciamproposições de iniciativa parlamentar, pois mente os dos estados nordestinos, a quem leva, de
têm de atender à pauta do Palácio do Planalto. Pro- maneira fratema, amiga, elegante, a palavra, todas
jetos apresentados ficam até sete anos dentro de as questões da Igreja, sem entrar em conflito com a
uma Comissão e não são apreciados. Outros -dor- realidade brasileira, deixando a demagogia de lado e
mem- na mesa aguardando pauta, repleta de proje- procurando orientar os fiéis dentro de tudo que é
tos de interesse do dono do poder. possível. Portanto, pelo grande benefício que leva

Foi assim, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputa- ao Município de Juazeiro do Norte, com influência
dos, a nossa luta neste plenário este ano. Espera- em todo o Nordeste, quero, nesta tarde, destacar a
mos que em 1998, apesar de ser um ano de eleiçõ- relevância do trabalho do Padre Murilo de Sá Barre-
es, esta Casa mostre maior sensibilidade na defesa to.
dos interesses da maioria do povo, porque temos a
convicção de que é necessário e urgente darmos
resposta aos grandes problemas da maioria do povo
brasileiro e aos grandes problemas sociais deste fi
nal de século. Acredito nessa possibilidade. O meu
partido também investe na sua contribuição para que
essas questões sejam, de certa forma, atendidas.
Meu partido e o Bloco de Oposição, juntamente com
amplos setores da sociedade, acreditam que as ri
quezas do nosso País devem e podem ser usufruí
das pela maioria do nosso povo.

Por último, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputa
dos, quero render as minhas homenagens aos servi
dores da Câmara dos Deputados pela eficiência e
profissionalismo com que têm colaborado para o de
senvolvimento da nossa ação parlamentar. A todos
os servidores desta Casa, o meu muito obrigado.



Muito temos de caminhar. E como estamos en
cerrando este ano legislativo, quero fazer uma refle
xão: este Congresso tem de preocupar-se com os
grandes temas nacionais, as grandes prioridades na
cionais. Infelizmente, votamos um orçamento em
que há um interesse menor, às vezes, até legítimo,
de um município ou de um estado, mas as grandes
questões do País não são levantadas e postas em
primeiro lugar.

Temos de fazer uma grande aliança no Con
gresso para aprovar um orçamento para a educa
ção, a fim de que não haja mais criança fora da es
cola, que acabe com o analfabetismo no Brasil, são
30 milhões de analfabetos que envergonham o Bra
sil; que trate o problema da terra, a relação da pro
priedade da terra no Brasil é uma coisa vergonhosa
e secular, que provoca violência e não produz ade
quadamente; que trate da questão da saúde pública;
da geração de empregos; do desenvolvimento tec
nológico no Brasil. Enfim, esse é o grande desafio
que o Parlamento brasileiro deve ter. E deveria ter
também o Executivo. Infelizmente, não temos um
Governo nacional, mas antinacional, que i 113.0 trate
das questões essenciais do nosso povo.

Sr. Presidente, este foi um ano de luta, de difi
culdades, mas, apesar disso tudo, o I,OSSO povo re
siste com bravura. Foi o ano do favorecimento dos
banqueiros, do sistema financeiro, do abandono d~'s

áreas sociais, do desemprego. O próximo 1.:) • .;;1 e
mos de lutar para melhorar essa r8eJidaoe. Confio
plenamente nisso.

No encerramento desta sessão legiSlativa, que
ro desE:.jar 30 nosso povo melhores dias que, acrs-di-

roz.
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Reconhecemos o grande trabalho, a grande dedica- Não podemos dizer que o Brasil respeita os di-
ção, o exemplo polrtico-administrativo e a seriedade reitos humanos quando 2,7 milhões de crianças de 7
com que desenvolve seus programas e com isso faz a 14 anos estão fora da escola e quando 3,2 milhões
com que a prioridade no Ceará hoje seja o coletivo. de crianças no campo e nas grandes cidades do

O Ceará deixou de apenas oferecer aos seus País estão trabalhando e não podem estudar.

cidadãos o ombro para chorar, passando a oferecer A violência e as grandes chacinas envergo-
a mão estendida para elevar o cidadão, desenvolver nham o nosso País, como foi o caso de Eldorado do
seus programas, constituindo-se o Estado em verda- Carajás, da Favela Naval, de Diadema, da Cidade
deiro parceiro no desenvolvimento do cidadão. Hoje de Deus, no Rio de Janeiro, e tantos outros como
vivemos no Estado um estágio diferente de desen- Corumbiara, Carandiru. São os grandes massacres
volvimento nos aspectos sociais, políticos e econô- que mostram o quanto ainda temos de caminhar.
micos, e, apesar das grandes dificuldades que ainda
existem, temos grandes programas, grandes proje- Mas do ponto de vista social, Sr. Presidente,
tos, todos eles implementados graças a um trabalho como pode um brasileiro viver com uma renda de
de união, um trabalho de abnegação. um salário mínimo? Com míseros 120 reais? E sa-

Eram estes os dois registros que gostaria de bemos que milhões de brasileiros vivem com menos
fazer. Aproveito o momento para desejar a todos os de um salário mínimo. Sem falarmos na educação e
funcionários desta Casa, do mais humilde ao mais na saúde pública, que são muito precárias no País

inteiro.graduado, um Natal cheio de alegria e um Ano-Novo
cheio de prosperidade, e que todos nós estejamos
unidos, de mãos dadas, Parlamentares da Oposição
ou da Situação, para que venhamos a encontrar
uma solução para os problemas que afligem nosso
povo.

Acho que todos nós e a sociedade brasileira
como um todo estamos cansados de discursos fá
ceis, que num primeiro momento iludem e depois
trazem uma frustração profunda, como temos visto
acontecer nos anos passados. Neste momento to
dos nós devemos torcer para que encontremos defi
nitivamente um caminho alicerçado no desenvolvi
mento, segurança e respeito para com cada cidadão
brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Quero pedir a compreensão de todos os companhei
ros. Ainda há oito oradores para falar no Pequeno
Expediente. Portanto, darei três minutos a cada um
dos Srs. Parlamentares inscritos no Pequeno Expe
diente, porque vários oradores do Grande Expedien
te já estão presentes.

Concedo a palavra ao Deputado Agnelo Quei-

O SR. AGNELO QUEIROZ (BlocolPCdoB 
DF. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria, nesta sessão de encerramento, primeiro, de
prestar uma homenagem ao 492 aniversário da De
claração Universal dos Direitos Humanos.

Apesr ~ dos avanços que conseguimos em vá
rias áreas - direitos das mulheres, das crianças, das
~:~~rias; aprovação do novo Código Civil nesta
Casa -, ainda temos de caminhar muito na defesa
dos direitos humanos.
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to, virão na proporção da nossa luta, mobilização e
consciência.

Congratulo-me com todos os servidores desta
Casa, que dão uma contribuição espetacular para o
seu funcionamento, desejando-lhes um feliz Natal e
um Ano-Novo com muitas vitórias.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO DELGADO (Bloco/PT - MG.

Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr.8S e Srs.
Deputados, desde que o rascunho inicial do acordo
bilateral BrasiVEstados Unidos foi apresentado ao
Congresso Nacional, realizam-se em Washington
várias reuniões sobre os interesses lamentavelmen
te conflitantes entre os governos americano e brasi
leiro.

Digo lamentavelmente porque as condições de
competição da marinha mercante americana são
muito maiores do que as condições da marinha mer
cante brasileira, exatamente em virtude da política
de duplo padrão que o Governo dos Estados Unidos
pratica em relação aos seus concorrentes. Liberal no
discurso interno e, às vezes, até nas suas conferên
cias internacionais, na discussão ponto a ponto os
Estados Unidos são o país mais protecionista do
mundo.

E hoje em Washington está-se realizando a
quarta reunião de armadores brasileiros e america
nos com representantes do nosso Governo e do
americano, para tentar chegar a um acordo que
aproxime os interesses dos dois países ou que pos
sa ser tolerável para nós.

Sou Relator do acordo bilateral BrasiVEstados
Unidos e continuo a insistir - já disse isso a autorida
des americanas e brasileiras, evidentemente - que é
impossível não impor reservas ao acordo bilateral,
considerando que é desigual, é contra o Brasil e não
respeita o requisito constitucional de reciprocidade
em todas as suas cláusulas, como prevê a Constitui
ção brasileira.

Digo mais. Especificamente em relação ao art.
12, c, do acordo, o Brasil oferece completo acesso à
sua carga restrita, enquanto os Estados Unidos têm
pennissão para manter reserva de carga.

Não é possível assinar esse acordo nos tennos
em que eaté. Já conversei com deputados da base
do Govemo, que consideram correta essa posição
da Relatoria.

Quero dizer que hoje, em Washington, há duas
questões que não aparecem muito claramente no
contencioso entre Brasil e Estados Unidos, mas que
estão sempre presentes na discussão entre america
nos e brasileiros. Os Estados Unidos querem que o

Brasil conceda à empresa norte-americana Crowley
a possibilidade de instalar no Porto de Santos, a par
tir de um grande terreno que·adquiriu naquela área,
um Tenninal Retroportuário Alfandegário - TRA.
Isso significa dizer que a empresa poderá realizar
procedimentos de alfândega nesse tenninal, o que
não é permitido pela Receita Federal nem a empre
sas brasileiras, muito menos a empresas estrangei
ras, uma vez que empresas brasileiras e estrangei
ras não podem realizar esse tipo de procedimento
nos portos americanos. Os brasileiros respondem
que não há notícia disso; são armadores brasileiros
que afirmam que esse tipo de privilégio é insustentá
vel.

O segundo ponto nessa discussão é que os
Estados Unidos querem que empresas norte-ameri
canas de navegação possam transportar carga entre
países do Mercosul, com a possibilidade de alfânde
ga única. O Brasil não tem condições nem pennis
são de fazer esse tipo de acordo.sem que haja, digo
eu, reciprocidade com as posições do Nafta.

O que os Estados Unidos aceitam para as ne
gociações naquela organização multilateral é o que
devemos aceitar para as organizações multilaterais
aqui do Sul do continente. Ou seja, Sr. Presidente,
não depende unicamente de uma decisão do Gover
no brasileiro, mas requer uma ação conjunta com os
países com os quais temos acordos compartilhados
de carga, Argentina, Uruguai e Chile.

Agradeço a V.Ex.' a paciência, e nesse acordo
que se assina hoje em Washington, nesta nova eta
pa da negociação, podemos dar um passo à frente
se não aceitarmos essas duas imposições dos nego
ciadores americanos, o que será bom para os ameri
canos e para o Brasil, porque senão navios de ter
ceira bandeira poderão começar a atuar nessa área
da navegação marítima.

Era o que tinha a dizer.

o SR. BENEDITO DOMINGOS (PPB - DF.)
Sr. Presidente, Sr.8S e Srs. Deputados, chegamos
ao final de mais um ano de, podemos dizer, grandes
realizações para esta Casa. Demos a nossa contri
buição para que o Brasil pudesse passar por este
momento crucial de crise econômica mundial.

O Congresso Nacional, principalmente a Câ
mara dos Deputados, muitas vezes injustiçada pela
mídia nacional, deu sua colaboração. Vivemos mo
mentos difíceis. Assusta-nos muito o desemprego.
Hoje a questão social mais grave que a Nação en
frenta é o desemprego, e por isso a violência e os
assaltos têm aumentado assustadoramente.



ção.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PSDB - AL.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Deputados, quero dar conhecimento da
imensa satisfação que tivemos ao inaugurar, dia 28
último, com a presença do Governador do Estado,
Senadores, Deputados, Prefeitos, Vereadores e lide
ranças políticas da região e do Dr. Airson Lócio, Pre
sidente da Codevasf, e de vários de seus diretores,
a Barragem Limeira 11, localizada no Município de

Sr. Presidente, nestas minhas palavras quero
também expressar votos de felicidades a todos nós,
à direção da Casa, ao Presidente Michel Temer, a
todos os componentes da Mesa, a todos os servido
res e a todos os nossos companheiros Parla.menta
res. E neste momento, às vésperas do Natal, a paz,
o amor e a fraternidade representam o que nós es
peramos, porque Cristo é a maior dádiva de Deus e
seu nascimento renova a fé e a esperança. Quere
mos neste momento renovar a nossa fé e a nossa
esperança em Deus e nos destinos do nosso País
para que dias melhores possam vir.

Que 1998 seja o ano da estabilidade, mas, aci
ma da estabilidade, que seja o ano do desenvolvi
mento, a fim de qUe seja gerado trabalho para que
milhares de pais de família possam então passar o
Natal de 1998 em melhores condições do que l1e de
1997.
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Na minha cidade, Taguatinga, no Distrito Fede- Estrela de Alagoas, na divisa com o Estado de Per-
ral, hoje mesmo recebi uma comunicação de um em- nambuco.
presário que foi assaltado em plena luz do dia, no A referida obra satisfaz um velho sonho da re-
meio da rua, por três pessoas armadas que levaram gião sertaneja e conjuga fatores dificílimos de serem
a féria do seu estabelecimento, que seria depositada encontrados ao mesmo tempo na região sertaneja:
em banco. Ainda bem que sua vida foi poupada. Isso um vale profundo com fácil constituição de uma
assusta-nos muito, porque o Brasil que almejamos é grande bacia e um minador de água doce abundante
o que tenha uma moeda estável, uma moeda valori- e perene que garantirá o funcionamento da barra-
zada, sem que o fantasma da inflação venha ator- gem durante todo o ano, independentemente da su-
mentar os brasileiros. perveniência de secas.

Mas, acima de tudo, precisamos também asse- Além de salientar a excelência da obra que es-
gurar o desenvolvimento para que haja trabalho. pantou todos os presentes, especialmente as autori-

Só se fala em demissão neste País. Os Gover- dades estaduais e federais que não a conheciam,
nos Federal, Estaduais e Municipais, as empresas, ocorreu um fato verdadeiramente insólito na Admi-
todos estão querendo demitir; agora já se está falan- nistração Pública Federal: embora dispusesse de
do em redução de salário para evitar o desemprego. 480 mil reais de dotação orçamentária, a barragem
Isso preocupa-nos muito, ainda mais quando apro- ficou mais barata do que o custo estimado e um
vamos aqui leis tornando crime o porte de arma. O montante significativo foi devolvido à Codevasf, o
cidadão de bem não pode andar armado, mas o as- que, sem dúvida alguma, diz bem da lisura da obra.
saltante anda, e não há polícia para frear essa onda Todo o povo da região ficou extremamente sa-'
de assaltos. tisfeito, e nós mais que todos. Da mesma forma que

Fica, então, aqui registrada a nossa preocupa- conseguimos a barragem num esforço árduo de três
anos, e que esse sonho só foi possível ser realizado
com a sensibilidade do Ministro Gustavo Krause, do
Presidente Lócio e de toda a Codevasf, obtivemos
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídri
cos e da Amazônia Legal o compromisso de nos en
gajarmos na luta para fazer as adutoras que ligarão
a barragem aos Municípios de Estrela de Alagoas e
Minador do Negrão. Com as adutoras satisfaríamos
uma aspiração de décadas desses Municípios en
cravados no agreste alagoano.

Essas adutoras não necessitarão sequer de
uma bomba, posto que atenderão aos municípios
conduzindo a água por gravidade, o que garantirá
um suprimento farto e sem custos adicionais do pre
cioso líquido para essas duas cidades. Propiciarão
também a concretização de pequenos projetos de ir
rigação para tentar mudar o perfil produtivo da re
gião. Finalmente, produzirá ainda o efeito colateral
de melhorar o abastecimento extremamente precário
de Palmeira dos índios, com o alívio da rede local
desses dois Municípios, que deixarão de ser atendi
dos pelo sistema da Carangueja.

Como batalhador dessa obra e deputado mais
votado no Município de Estrela, profundamente en
gajado nas lutas de Minador, quero reiterar minha
satisfação pela contribuição dada na concretização
do sonho da região e minha disposição de permane
cer lutando com o apoio do Ministro Krause, do Pre
sidente Lócio e demais autoridades envolvidas no
processo, para que também as adutoras se tomem
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uma realidade concreta no menor espaço de tempo
possível.

É uma bela maneira de encerrar 1997 com
grandes realizações, antevendo um 1998 que com
plementará essa aspiração em toda a sua plenitude.

Era o que tinha a dizer.
A SR.!! ETEVALDA GRASSI DE MENEZES

(Bloco/PMDB - ES. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Sr.as é Srs. Deputados, a pecuária
leiteira representa a mais importante atividade em
pregadora de mão-de-obra no meio rural do meu Es
tado, Espírito Santo, e é a principal fonte de renda
das pequenas e médias propriedades.

Os índices de produtividade obtidos no Estado
são baixos, devido principalmente a fatores genéti
cos e à qualidade e quantidade da alimentação do
rebanho.

Os produtores carecem de recursos para in
vestimentos e as cooperativas, que vêm enfrentando
agressiva e desleal concorrência internacional, espe
cialmente via importações subsidiadas do Mercado
Comum Europeu, estão em sérias dificuldades finan
ceiras.

No momento, a maior preocupação do referido
segmento concentra-se na reorganização da estrutu
ra de prestação de serviços ao produtor cooperado,
buscando reduzir despesas e aumentar a produtivi
dade.

Recentemente, a liderança institucional do seg
mento formulou uma série de reivindicações ao Go
verno Federal, através do Ministro Arlindo Porto, re
sultantes de um importante seminário realizado em
Guarapari - ES no mês de outubro deste ano, que
são as seguintes:

1 - Créditos.
Criação, pelo Banco Nacional de Desenvolvi

mento Econômico e Social- BNDES -, de uma linha
especial de crédito que possibilite às cooperativas
mudarem o perfil das suas dívidas e propiciem in
vestimentos na sua modernização estrutural, e que o
Espírito Santo seja incluído no Programa de Sanea
mento Financeiro do Sistema Cooperativista Brasilei
ro.

2 - Regulamentação do segmento.
Intensificação da fiscalização e controle, ado

tando-se maior rigor nas questões zoofitossanitárias,
especialmente quanto ao trânsito de animais, mudas
e sementes.

3 - Projeto Hungria.
Realização de estudos visando identificar, no

âmbito do processo produtivo, altemativas que viabi
Iizem a redução nos preços dos produtos; criação de

mecanismos facilitadores da aquisição de materiais
importados no âmbito desse projeto.

4 - Capacitação técnica de produtores, dirigen
tes e funcionários.

Viabilização de recursos, via Departamento
Nacional de Cooperativismo (DENACOOP), do Mi
nistério da Agricultura, para implementação de um
projeto integrado de capacitação de recursos huma
nos das cooperativas, a ser elaborado imediatamen
te sob a coordenação da Organização das Coopera
tivas do Estado do Espírito Santo - OCEES e da De
legacia Federal do Ministério da Agricultura no Esta
do.

5 - Pesquisa.
Viabilização de recursos humanos, materiais e

financeiros, através da Embrapa, para o desenvolvi
mento de projetos de pesquisa localizados no Esta
do, com o acompanhamento e a parceria das coope
rativas.

6 - Negociação de débitos com o INSS.
Que o Ministério da Agricultura, em conjunto

com as cooperativas, lidere a negociação junto ao
Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, do
parcelamento dos débitos existentes dando-se prazo
de 240 meses, ou seja, nas mesmas condições da
das às prefeituras.

7 - Importação.
Estabelecimento de crédito compensatório

para a indústria de laticínios cooperativada, sempre
que a importação de tais produtos tenha origem em
países que, comprovadamente, subsidiem a sua pro
dução leiteira.

Diante do exposto, valho-me deste ensejo para
solicitar ao Governo Federal, especialmente ao Mi
nistério da Agricultura, o imprescindível suporte fi
nanceiro e apoio logístico para que sejam viabiliza
das as reivindicações que ora apresenta a liderança
institucional do segmento pecuarista leiteiro do Espí
rito Santo, sem o que, será impossível reverter a si
tuação pré-falimentar da maioria de nossos produto
res de leite.

Era o que tinha a dizer.
O SR. HERÁCLITO FORTES (PFL - PI. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, registro com pesar o falecimento do
jornalista Orlando Barbosa Gonçalves, conhecido
pelos amigos como Guegê. Vitima de câncer, nem
mesmo a doença o desanimou. Costumava brincar
com os amigos dizendo que tinha um câncer turista,
pois cada dia estava em um lugar.

Português de nascimento, veio para o Brasil
nos idos de 1957, radicando-se em Belo Horizonte,



Na semana passada, o Prol. Paulo Lobo Sarai
va, de Direito Constitucional da Universidade Fede
ral do Rio Grande do Norte, fez-me esta pergunta:
-Deputado Viveiros, decisão de justiça se cumpre?
Ao que respondi: -Claro que se cumpre-. O mesmo
perguntou-me o Prof. Diógenes da Cunha Lima, ex
Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, indagando se poderia dizer aos seus alunos
que decisão de justiça se cumpre. Claro que se cum
pre.

Para comprová-lo, leiamos trecho do art. 100
da Carta Magna do País:

Art. 100. À exceção dos créditos de na
tureza alimentícia, os pagamentos devidos
pela Fazenda Federal, Estadu~l.ou Munici
pal, em virtude de sentença judiciária, far-se
ão exclusivamente na ordem cronólógica de
apresentação dos precatórios e à.conta dos
créditos respectivos, proibida a designação
de casos ou de pessoas nas dotações orça
mentárias e nos créditos adicionais abertos
para este fim.

§ 1º É obrigatória a inclu~ãd, no orça
mento das entidades de direito' público, de
verba necessária ao pagamento de seus dé
bitos constantes de precatórios' judiciários,
apresentados até 12 de julho, data em que
terão atualizados seus valores, fazendo-se o
paga~ntoaté o final do exercício seguinte.

~ , "

O Orçamento da União; da Fazenda Federal,
consignou em favor da.Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, para cumprimento de ·sentença ju
dicial transitada em julgado, importância para paga
mento dos Planos Bresser e Verão.

Foram cumpridos os prazos cónstitucionais,
cumpridas as regras legislativas, satisfeitas todas a$.
exigências administrativas para que o Congresso·
Nacional aprovasse, no ano passado, o Orçamento
de 1997, que estará em vigor até 31 de dezembro do
corrente ano. E, nesse Orçamento, está consignada

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Deputado Augusto Vivei-
ros.
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tendo trabalhado para O Diário, jornal da arquidioce- Era apenas isto que desejava falar nesta última
se da capital mineira, iniciando ali modestamente, sessão, neste 15 de dezembro de 1997.
como carregador de jornais e depois passando, por Entretanto, há uma questão que pode parecer
seus méritos pessoais, a revisor e a editor. Mudan- pequena aos olhos desta Casa, mas é de grande
do-se para Brasília, trabalhou no Senado Federal vulto para o Rio Grande do Norte: meu pai, quando
por 23 anos, tendo também emprestado a colabora- era professor de Direito Romano na Faculdade de
ção de sua pena vibrante ao Correio Braziliense e Direito da Universidade Federal do Rio Grande do
à TV Brasília. Norte, professor catedrático, àquela época, sempre

Na Câmara Alta, foi assessor da Presidência, dizia aos seus alunos e ao seu filho, Bacharel em Di-
nas gestões de Mauro Benevides e de Humberto Lu- reito, que decisão de justiça não se discute: cumpre-
cena. Vamos encontrá-lo já como Diretor de Comu- se.
nicação Social, quando foi votado o impeachment
do ex-Presidente Collor.

Homem de excelente caráter, manteve uma éti
ca impecável na imprensa. Com isso conquistou in
contáveis amigos e creio, alguns poucos inimigos.
Não tinha rancor. Amava a todos e, sobretudo, era
apaixonado por seu trabalho. Dava-se bem com to
dos.e, sobretudo, com a língua portuguesa. Escrevia
com estilo, com grandeza, usando as palavras cer
tas e oferecendo, em seus textos, a idéia com bri
lhantismo.

Era um apaixonado pelo jornalismo. Ainda ago
ra, há bem pouco tempo, lançou-se a nova aventura,
unindo-se a um grupo de jornalistas políticos, com
acentuada atuação na Câmara e no Senado, que
editaram o semanário Dias na Política.

Com a morte de Guegê, Sr. Presidente, perde
mos um grande amigo, um jomalista de escol. Sua
vaga poderá até ser preenchida, no longo prazo,
mas o seu espaço permanecerá sempre insuperável,
entre nós.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Passa-se ao

O SR. AUGUSTO VIVEIROS (PFL - RN. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De
putados, nesta última sessão, quando estão reuni
dos as Sr.as e os Srs. Deputados, desejo um feliz
Natal e um próspero Ano-Novo a todos.

A Câmara dos Deputados, durante o ano de
1997, trabalhou muito bem. Aprovou diversas leis
que foram enviadas ou ao Senado Federal, ou à
sanção de S. Ex.!!, o Sr. Presidente Fernando Henri
que Cardoso. E não é o número que qualifica o nos
so trabalho, porque país que se preza legisla menos,
visando à qualidade de seus projetos de lei.
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verba para cumprimento de sentença judicial transi
tada em julgado.

Claro que acredito no Ministro Paulo Renato.
S. Ex.a muito tem feito pela educação brasileira e
pelo ensino básico, por meio de emenda à Constitui
ção promulgada pelo Congresso Nacional e de pro
jeto de lei que criou o Fundo de Valorização do Ma
gistério. Esse Fundo realmente vai mexer no ensino
fundamental, criado em boa hora por esta Casa e
promulgado pelo Congresso Nacional, mas sob a
orientação e o competente estudo do Ministro Paulo
Renato.

Tenho certeza de que esses instrumentos, in
cluindo o Fundo, entrarão realmente em vigor a par
tir de 1º de janeiro de 1998 e representarão uma
nova realidade para o País, principalmente para o
Rio Grande do Norte.

Portanto, tenho certeza de que S. Ex.ª, como
maior dignitário da educação brasileira, que tem
apenas, ~'co'ino nesse exemplo, demonstrado que
quer modificar a educação no País, mandará cumprir
o art. 100 eo seu § 1Q da Carta Magna do País..

E além do mais, por outras razões que me per
mitam S. Ex.!!, o Ministro Paulo Renato, aqui deta
lhar, por que foram pagos os precatórios de diversas
Universidades Federai~' do Rio Grande do' Norte?
Porque tinham de ser pagas. Porque tinha de ser
cumprida a ~onstituição·. Porque tinha. de ser cum
prida a determinação do Poder Judiciário. Foram pa
gas as Escolas Técnicas Federais de Alagoas, do
Amazonas, .de Goiás, de Óuro Preto, dQ Pará, da
Paraíba, de Pelotas, de Pemambuco e tantas ou
tras. Foram também corretamente pagas as Univer
sidades Federais de Alagoas, de Sergipe, do Ceará,
do Espírito Santo,. de Goiás, de Fluminense, de Juiz
de Fora, da Paraíba, do Paraná, de Pernampuco,
faltando apenas, ou. quase apenas,' a 'U~i~~rsidade

Federal do Rio Grande do Norte.
Portanto, já que foram cumpridas todas as de

terminações legais, e.sab~ndo_da ciórÍ1pet&ncia do
Ministro Paulo Renato, é que tenho a certeza abso
luta de que, até o dia 31 de dezembro de 1997, para
que possa cumprir-se- o parágrafo' 1li do art. 100 da
Constituição Federal,·a Universidade Federal do Rio'
Grande do Norte receberá, sem dúvida alguma,re
cursos necessários para o cumprimento de sentença
judicial. E, se porventura isso não acontecer, o que
admito apenas para argumentar, pois acredito que
S. Ex.1I não rasgará a página da Constituição brasi
leira, e falo apenas para argumentar, esse dinheiro,
esses recursos que são devidos ao Magistério do
Rio Grande do Norte, a professores titulares, adjun-

tos, assistentes e até auxiliares iniciantes de carrei
ra, devem ir efetivamente para a Universidade Fede
ral do Rio Grande do Norte. E, para isso, S. Ex.!! tem
de pedir ao Ministério do Planejamento e Orçamento
e ao Ministério da Fazenda os recursos para que os
2.800 professores possam receber aquilo que lhes é
devido, por cumprimento de uma sentença judicial.

Para que se possa entender o alcance dessa
aflição, um professor titular da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte recebe mensalmente ape
nas R$ 1.800,00.

Ora, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados,
não é possível, não acredito, não posso imaginar
que não se cumpra, em um regime democrático, a
Constituição Federal, o art. 100 e seus parágrafos 1º
e 2º, porque se assim fosse, se fosse deixada de
lado a determinação judiciária, o que professores de
Direito Constitucional do porte de Paulo Lobo Sarai
va, um mestre em Direito Constitucional do porte de
-Diógenes da Cunha Lima, professor da Universida
de, ex-Reitor, poderiam ensinar aos alunos do Curso
de Direito da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte?

Por outro lado; Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De
putados, a bancada federal do Rio Grande do Norte,
que tem à sua frente o Senador José Agripino Maia,
o Senador Geraldo Melo, o Senador Fernando Be
zerra e os oito Deputados do Rio Grande do Norte,
de quaisquer dos partidos, deixando de lado os pa
lanques eleitorais, todos fomos ao Ministério da Edu
cação mostrar que o que se está pedindo é nada
mais e nada menos do que o cumprimento da deci
são judiciária, respaldada no art. 100 e seus pará
grafos, da Constituição Federal.

O Sr. Belinho Rosado - Deputado Augusto
Viveiros, V. Ex.!! permite-me um aparte?

O SR. AUGUSTO VIVEIROS - Com prazer,
nobre Deputado Betinho Rosado.

O Sr. Belinho Rosado - Deputado Augusto
Viveiros, tenho acompanhado nesta Legislatura e,
emespecial, nesta Sessão Legislativa o trabalho
que V. Ex.ª faz em prol do Rio Grande do Norte,
nosso Estado. Parabenizo-o pelas inúmeras ações e
por vê-lo neste último dia da Sessão Legislativa de
1997 continuando o trabalho, a luta pelo Estado do
Rio Grande do Norte. Isso é importante. Sei que, no
momento oportuno, o Rio Grande do Norte deverá
reservar-lhe na sua vida pública posições mais es
tratégicas, e dessa maneira V. Ex.ª poderá continuar
contribuindo mais fortemente para o crescimento do'
nosso Estado. O assunto que V. Ex.ª levanta é im
portante para o Estado do Rio Grande do Norte e
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para a Universidade Federal do Rio Grande do Nor- O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
te. Esses precatórios são devidos ao corpo docente Tem a palavra o nobre Deputado Luiz Durão, do
da Universidade. Há gastos que foram feitos na ex- PFL, do Espírito Santo, por 25 minutos.
pectativa do recebimento desses recursos. Isso é de O SR. LUIZ DURÃO (PFL - ES. Pronuncia o
direito, é de justiça! A luta de V. Ex.!! tem o nosso seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De-
apoio, como de resto tem o apoio de toda a bancada putados, é com muito orgulho que ocupo a tribuna
do Rio Grande do Norte, que já se manifestou opor- para comentar os indicadores da pujança econômica
tunamente sobre esse assunto. Parabenizo V. Ex.i do meu Estado, o Espírito Santo.
por mais essa luta e esse trabalho em prol do nosso Embora seja a quarta menor unidade federati-
Estado, o Rio Grande do Norte. va brasileira em extensão territorial, com 46 mil qui-

O SR. AUGUSTO VIVEIROS - Agradeço ao lômetros de área e cerca de 2 milhões e 600 mil ha-
Deputado Betinho Rosado, do Rio Grande do Norte bitantes, o Espírito Santo apresenta o 12º maior Pro-
- da cidade de Mossoró, que muito me orgulha -, duto Interno Bruto e a 7ª renda per capita do País.
as palavras. Tem admirável sistema de transporte e ocupa a

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, diver- dianteira em diversos segmentos da economia na-
sos articulistas no Estado já falaram a respeito des- cional.
se assunto. Para citar apenas um, o economista e Durante a última década, as taxas de cresci-
professor da Universidade Federal do Rio Grande do menta do Produto Interno Bruto do Espírito Santo fo-
Norte, Alei Veras, que publicou no jornal de maior ram muito superiores à média nacional. Entre 1985 e
circulação da capital, Natal, no Diário de Natal, um 1990, enquanto O' PIB brasileiro crescia 2,33%, o
artigo sob o título O dinheiro que faz falta. Ele con- PIB capixaba contabilizou 11,66% de aumento. En-
clui desta forma: "Quando a causa é de interesse co- tre 1990 e 1995, a economia nacional cresceu
letivo, é preferível um eventual insucesso à sensa- 4,68%, enquanto o PIB do Espírito Santo aumentava
ção de arrependimento por não ter lutado por ela-. em 7,99% no mesmo período. Como resultado des-
Esta é também a minha posição, é a luta que quero sa saúde econômica, a participação do Estado no
fazer até o último dia, o último instante, mas na cer- PIB nacional cresceu nos últimos 10 anos de 1,7%
teza tranqüila de que S. Ex.ª, o Sr. Ministro da Edu- para mais de 2%.
cação e do Desporto, Paulo Renato cumprirá, pela São diversas as causas do surpreendente de-
sua consciência, pelo seu trabalho, pela sua honesti- senvolvimento da economia capixaba. Há mais de
dade, a decisão judiciária que está alicerçada no art. duas décadas os sucessivos Governos Estaduais
100, § 1º, da Carta Magna de nosso País. emPenham-se em criar atrativos para os investimen-

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, neste fi- tos produtivos no Estado. Os frutos desses esforços
nal de ano, no encerramento desta Legislatura, eu, começam a ser colhidos com fartura.
Deputado Federal pelo Partido da Frente Liberal do No início da década de 70, o Banco do Desen-
Rio Grande do Norte, faço um apelo sincero e ho- volvimento do Estado do Espírito Santo, em parceria
nesta ao Ministro Paulo Renato para que determine com o Grupo Executivo para Recuperação Econômi-
urgentemente - pois faltam apenas 15 dias para o ca do Estado do Espírito Santo, criou um atraente
encerramento do ano gregoriano de 1997 - o envio sistema de incentivos fiscais e de financiamentos a
dos recursos necessários à Universidade Federal do projetos de iniciativa privada. Esse programa possi-
Rio Grande do Norte. Dessa forma, os contrache- bilitou a criação de centenas de empresas e milha-
ques dos professores não serão apenas virtuais, res de empregos, com a instalação de um moderno
uma vez que não se encontra em suas contas o di- parque industrial em constante expansão.
nheiro devido. Assim, o contracheque pa~a a repre- O investimento sistemático e um eficiente siste-
sentar efetivamente aquilo a que o professor tem di- ma de transporte são outro fator de grande importân-
reito e pelo que vem lutando há muito tempo. cia no desenvolvimento do Estado. O Espírito Santo

Possa isso acontecer, e na certeza do aconte- possui uma excelente infra-estrutura portuária, com
cimento é que eu posso, desta Casa, desta tribuna, seis modernos e eficientes portos marítimos, e é o
dizer aos professores da Universidade Federal do ponto terminal do primeiro corredor de transporte
Rio Grande do Norte, ao povo do Rio Grande do brasileiro, o Corredor Centro-Leste, por onde escoa
Norte, ao meu Estado e ao meu País: feliz Natal e a produção de Minas Gerais e do Centro-Oeste.
próspero ano novo! A estruturação do Corredor Centro-Leste fez

É o que tenho a dizer, Sr. Presidente. com que o transporte internacional se transformasse
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na coluna vertebral da economia do Espírito Santo. da madeira lá encontrada. Hoje, as madeiras nativas
No ano passado, as exportações representaram usadas pela indústria moveleira capixaba foram qua-
mais de 43% do total das vendas do Estado, alcan- se que completamente ~ubstituídas por matéria-pri-
çando 6 bilhões e 300 milhões de dólares contra 4 ma de madeiras renováveis, como a madeira moída
bilhões e 400 milhões contabilizados no período an- e prensada, importada do Chile e da Argentina, o pi-
terior. nus e o eucalipto.

A integração entre a fronteira agrícola do cerra- A região norte do Espírito Santo, em especial
do e o litoral capixaba tem permitido uma admirável os Municípios de Unhares e Colatina, ocupa lugar de
redução dos prazos e dos custos do transporte da destaque nacional na produção de móveis, manten-
produção de alimentos. do padrão de qualidade que atrai número cada vez

Até 1991 a exportação dos produtos agrí~olas maior de decoradores. Na área de abrangência de
oriundos do cerrado pelos portos capixabas não su- Colatina existem hoje 154 indústrias de fabricação
perava as 600 mil toneladas anuais. Com o início do de móveis que oferecem 1.800 empregos diretos. No
funcionamento do Corredor Centro-Leste, o volume pólo de influência de Unhares, que abrange onze
de carga do cerrado aumentou consideravelmente, municípios, são 150 empresas e uma oferta de apro-
alavancando o aumento da competitividade dos por- ximadamente 5 mil empregos.
tos capixabas. Os trabalhadores dos portos públicos
do Espírito Santo foram, aliás, os primeiros a assinar Noventa por cento da produção moveleira da
acordo formal, comprometendo-se a fazer esses por- região é constituída de peças por encomenda, o que

elimina problemas de encalhe, e a grande oferta f;fetos funcionarem 24 horas por dia, em acordo com as
matéria prima contribui para a competitividade do semudanças preconizadas pela nova Lei dos Portos...

Obviamente, esse clima favorável de desenvol- toro
vimento atrai novos e volumosos recursos. Setores . Ouço com prazer o nobre Deputado Severino
com potencial de impacto sobre todas as atividades Cavalcanti.
econômicas, como siderurgia, celulose, energia e te- O Sr. Severino Cavalcanti - O retrato que V.
lecomunicações, já têm investimentos programados Ex.a traz ao Plenário desta Casa sobre a situação
da ordem de 1 bilhão e 940 milhões para os próxi- econômica do Estado do Espírito Santo é realmente
mos três anos, o que aponta para a manutenção das alvissareiro. Estamos ouvindo aqui dados sobre uma
atuais taxas de. crescimento. indústria que tem peso na economia do nosso País,

Há alguns anos o Espírito Santo vem' sendo a·indústria madeireira. O Estado do Espírito Santo
um dos principais produtores de chocolate, celulose,. encontra-se voltado para o engrandecimento do par-
café e aço, sediando alguns dos maiores fabricantes que rnoveleiro do País. O Espírito Santo sempre se
desses setores. Uma outra indústria que tem alcan- destacou entre todos os Estados que produzem mó-
çado admirável desenvolvimento no Estado, tanto veiS, pela qualidade e apresentação de seus produ-
em qualidade como em volume de negócios, é a ,ir:l~ tos. E quando estamos vendo o País em crise, em
dústria moveleira. No Brasil,' o.setor movelGiro dificuldade, constatar em V. Ex.a esse espírito de es-
abrange 13 mil. e 500 empresas; responsáveis, no perança e de confiança no seu Estado, no potencial
ano passado, por um faturamento de 4.bilhões e 400 industrial do Espírito Santo, é realmente fato alvissa-
milhões de reais somente com a fabricação de mó~ reira.- Quero aqui, neste momento, trazer meu mais
veis de madeira. Se for considerado o segmento mo- efusivo cumprimento ao Estado do Espírito Santo
veleiro em geral, que inclui a fabricação de móveis por: .ter V. Ex.a como seu representante, pois seu
de metal, plástico, vime e outros, o fatu(a,mel1to·pe mandato vem engrandecer o Estado capixaba, ainda
1996 atinge 6 bilhões de reais. mais num momento em que faz um retrato de toda a

Apesar do volume significativo de negócios, vida .econômica daquela unidade federada, preocu-
nossa indústria moveleira ainda tem pequena.partici- pado, sim, com o destino do Espírito Santo. Quero
pação no comércio internacional. No ano passado, dizer, Deputado Luiz Durão, que essa mensagem de
as exportações não ultrapassaram 39 milhões de fé e de esperança no Estado do Espírito Santo é a
reais, mas a estimativa das exportações já feitas esperança do próprio Brasil. Portanto, a V. Ex.a o
neste ano é de um volume pelo menos dez vez su- desejo de que este novo ano que se aproxima seja
perior. cheio de realizações e meu abraço afetivo.

No Espírito Santo, a fabricação de móveis tem O SR. LUIZ DURÃO - Agradeço a V. Ex.a o
antiga tradição e originou-se da excelente qualidade aparte, Deputado Severino Cavalcanti.
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As madeiras mais empregadas atualmente nos
móveis produzidos em Colatina e Unhares são o
pau-marfim, procedente da região Sul, e o mogno.
As indústrias moveleiras ainda utilizam a peroba
mica, a peroba do campo e o goiabão, mas essas
madeiras nativas não somam mais que 10% da ma
téria-prima e tendem a ser completamente substituí
das pelo pinus, eucalipto e madeira moída e prensa
da.

A constante disposição para aliar beleza e qua
lidade tem levado os produtores da região a importa
rem diversas peças utilizadas na produção, como
dobradiças, rádicas e corrediças de gaveta. O dese
nho moderno e o impecável acabamento dos produ
tos explica o sucesso dos móveis de Colatina e de
linhares nas feiras especializadas como a Modular,
Mostra Anual de Móveis, e a Casa Cor, exposição
também anual de arquitetura e decoração.

Mas nem só de móveis finos vive o mercado da
~·egião. A indústria moveleira de Colatina também
acumulou grande tradição na feitura de balcões refri
gerados vendidos para instalações de supermerca
dos, lanchonetes, açougues e padarias. Nesses pro
dutos, a madeira e o compensado são combinados
com o aço inoxidável, resultando em móveis de efi
cácia garantida.

O interesse despertado pela significação eco
nômica do setor, em especial no que toca à geração
de empregos, já extrapolou as fronteiras capixabas.
A Prefeitura do Município de Nova Viçosa, localizado
no extremo sul da Bahia, ofereceu recentemente di
versos incentivos a industriais capixabas dos ramos
moveleiro e madeireiro para que se instalem lá, tais
como doação de áreas, isenção de impostos por dez
anos e total apoio logístico.

Mas se depender dos esforços das adminis
trações municipais do Espírito Santo essa migra
ção não acontecerá. A Prefeitura de Colatina já
deu início às providências para criar um pólo in
dustrial no Município, com a aquisição de área de
mais de 600 mil metros quadrados, e a Prefeitura
de Unhares reservou recursos da ordem de um
milhão de dólares para investimentos em infra-es
trutura no pólo moveleiro organizado pelo sindica
to do setor, o Sindimol.

A despeito da saúde de sua indústria movelei
ra, o Município de Colatina vem atravessando gra
ves dificuldades financeiras. O atual Prefeito Dilo Bi
nda herdou da administração anterior uma dívida de
cerca de 17 milhões de reais. O problema foi ainda
mais agravado pela necessidade de renegociação
de débitos em atraso junto ao INSS, a fim de evitar

bloqueio no repasse de parcelas do Fundo de Parti
cipação dos Municípios.

Quero aproveitar a oportunidade para registrar
meu apoio e total solidariedade ao Prefeito Dilo Bi
nda nos esforços despendidos na luta pela recupera
ção econômica do Município de Colatina. Estou con
vencido de que o Prefeito Binda está no caminho
certo e terá a gratificação de colher os resultados
desses esforços ainda durante o seu Governo.

Eu não poderia deixar de também saudar a ad
ministração do Município de Unhares, que se tem
igualmente esforçado para impulsionar o desenvolvi
mento da indústria moveleira local. Considero extre
mamente acertada e oportuna a decisão do Prefeito
Guerino Zanon de dotar o bairro do Canivete, onde o
Sindimol vai instalar o seu pólo moveleiro, de toda a
infra-estrutura necessária para a consolidação da
área como um grande centro industrial.

O pólo moveleiro do bairro de Canivete fica a
sete quilômetros do centro de Unhares, tem 950 mil
metros quadrados de área e foi uma feliz iniciativa
do Sindicato das Indústrias de Madeira e Móveis de
Unhares - SINDIMOL.

No início deste ano, o Sindimol reuniu seus as
sociados em torno do audacioso projeto de bancar o
seu próprio pólo moveleiro. Parte da área, 50 mil
metros quadrados, foi adquirida pelo próprio sindica
to, e outros 16 compradores ratearam os custos da
aquisição do restante do terreno.

Fundado em 1985, o Sindimol é uma instituição
atuante e perfeitamente afinada com os interesses
dos empresários que representa. Quero saudar,
aqui, o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo
atual presidente da entidade, Paulo Joaquim do Nas
cimento, agora dedicado a um outro projeto de gran
de importância para a indústria moveleira: a Central
de Compras, órgão criado pelo sindicato em 1993,
pelo qual são utilizados mecanismos para o baratea
mento dos custos de implementos e de matérias-pri
mas usados pelas indústrias que operam com fabri
cação em série.

Nessa central, os fornecedores podem vender
determinados produtos em volumes maiores do que
os que venderiam isoladamente e, em contrapartida,
oferecem melhores preços e melhores condições de
pagamento.

O Sindimol também se tem empenhado em es
tabelecer elos mais profundos com os trabalhadores
do setor, sem demagogia ou paternalismo. Atual
mente, o sindicato estuda a construção de uma cre
che destinada ao atendimento dos filhos desses tra-
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balhadores, que em Unhares constituem um grupo
de três mil empregados.

Como se pode perceber, nobres colegas, a
prosperidade da indústria moveleira capixaba deve
se à feliz união de esforços entre empresários, Go
verno e trabalhadores, na luta por interesses e obje
tivos comuns.

Ao traçar essa rápida radiografia da economia
do Espírito Santo, em geral, e da sua indústria mo
veleira, em particular, eu não poderia deixar de citar
os nomes de alguns empresários pioneiros no ramo,
que fizeram da seriedade e da busca da perfeição a
marca de sua trajetória profissional.

Refiro-me a homens admiráveis como Ortêmio
Locatelli, marceneiro que apostou na sua experiên
cia como fabricante artesanal de móveis e em 1975
fundou, em Colatina, a Locatelli Móveis, com apenas
quatro empregados. Vinte e dois anos depois, a Lo
catelli Móveis conta com cento e vinte empregados.
só na área industrial e distribui sua produção por
todo o País.

Outra história de dedicação e de competência
é a dos sócios Manoel Antônio Giacomim e Maurício
Zanetti. Em 1970 eles fundaram uma pequena in
dústria de móveis com apenas dois empregados.
Essa indústria deu origem a uma fábrica que hoje
ocupa 5 mil metros quadrados em Colatina e empre
ga 78 funcionários altamente qualificados na linha de
produção.

Não poderia deixar de citar os nomes de outros
empresários responsáveis pelo sucesso da indústria
moveleira capixaba, como Pedro Uma, proprietário
da Móveis Uma, Luiz Rigoni, proprietário e presiden
te da Indústria de Móveis Rimo, Josias Braz Adami,
dono da Móveis Real e Natan Elias Pereira, funda
dor da mais antiga marcenaria de Unhares ainda em
funcionamento, a Fábrica de Móveis Juparanã.

São empreendedores que têm dedicado toda a.
vida, com honestidade, competência e amor ao tra
balho, para construir o progresso de suas empresas,
contribuindo de maneira significativa para o desen
volvimento do Espírito Santo e do Brasil.

Como representante do Espírito Santo nesta
Casa, quero registrar aqui minha homenagem a
eles, bem como aos empresários e trabalhadores
dos muitos outros setores responsáveis pelo extraor
dinário desempenho econômico do Estado. Faço vo
tos para que esses homens admiráveis permaneçam
na trilha de sucessos e realizações que tantos bene
fícios tem proporcionado ao povo capixaba.

E ao terminar quero desejar a todos os cole
gas, a todos os funcionários, a todos os brasileiros
um próspero ano de 1998.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Luiz Durão,
o Sr. Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Paulo Paim, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concedo
a palavra ao Deputado Severino Cavalcánti, que dis
porá de 25 minutos na tribuna.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Deputado Paulo Paim, Sr.as e Srs. Deputados, como
esta sessão não é deliberativa, tão logo sejam reto
mados os trabalhos legislativos, apresentarei à Câ
mara dos Deputados projeto de lei para o qual tenta
rei conseguir regime de urgência, estabelecendo cri
térios para os programas de nossas televisões. Não
se trata de impor censura aos meios de comunica
ção, mas de preservar os nossos filhos e a família
brasileira do excesso de pornografia e cenas apelati
vas de sexo, que estão sendo levadas ao ar em ho
rário nobre.

O que estamos vendo nas nossas televisões
não se mostra em nenhum país do mundo. Os pró
prios donos de televisão e o Governo já estão preo
cupados com a degradação dos valores morais e éti
cos do povo brasileiro. A própria população está rea
gindo e pedindo limites para tanta aberração.

Fui chamado de antiquado quando aqui che
guei, há três anos, por defender legislação que po
nha um fim em tanta agressão à família brasileira.
Hoje, os ditos setores avançados da sociedade es
tão do nosso lado.

Os exemplos que devemos seguir vêm dos
mais desenvolvidos países do mundo, dos Estados
Unidos, da Inglaterra, da França, do Japão e de to
dos os países que se preocupam com a preservação
dos seus valores morais, com a boa educação de
seus filhos e com a defesa da família.

Estamos lendo em todos os jornais que, nos úl
timos dias, a Itália - que conta com uma das mais
avançadas televisões do mundo - está colocando
em prática medidas especiais que visam proteger as
crianças dos abusos da programação. As três princi
pais redes de televisão da Itália uniram-se na Fede
ração de Rádio e Televisões. Elas querem dar uma
resposta ao crescente descontentamento da socie
dade italiana com os excessos da televisão. Na tele
visão italiana, como nos mais avançados países do
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mundo, não será mais permitido veicular cenas de que trata essa lei, a emissora de televisão deverá in-
violência brutal das 7 horas até às 22h30. formar ao telespectador a natureza do mesmo e ou-

Sr. Presidente, não se podem ainda noticiar cri- tros elementos da sua classificação. Fica vedado di-
mes cujos autores, testemunhas ou vítimas sejam vulgar ou fazer chamadas de programas em horário
menores. Não será mais permitido entrevistar meno- em que sua exibição não seja recomendada na for-
res de dezoito anos em situação de grave crise, ma da nossa lei.
como fuga de casa, envolvimento com crime organi- Tivemos ainda a preocupação de estabelecer
zado ou prostituição. multa no valor equivalente a 50 mil UFIRs à emisso-

O mais importante, prezados Parlamentares, é ra de televisão que exibir programas fora dos horá-
que os próprios donos de televisão, na Itália, vão po- rios permitidos, segundo a classificação fixada nos
Iiciar-se. Ao receber condenação por violação de al- termos da lei. No caso de reincidência, além da apli-
gum dos artigos do código, o canal de TV terá que cação dessa sanção pecuniária em dobro, ficará o
transmitir a condenação em seus próprios telejor- infrator sujeito a ter suas transmissões suspensas
nais. por 24 horas.

No meu projeto, proponho que um conselho de O decreto regulamentador da lei que estou pro-
representantes da sociedade ajude na fiscalização pondo deve ser baixado pelo Poder Executivo dentro
desses programas. de noventa dias da data da publicação da lei.

Não podemos mais assistir a tantos programas É preciso enfatizar que ao vedar toda e qual-
em horários nobres que exploram a violência, a por- quer censura de natureza política ideológica e artísti-
nografia, o sadismo, traições em família, relações in- ca, como diz o art. 220 da nossa Constituição, o Le-
cestuosas entre pais e filhos e outras aberrações. gh:.lador Constituinte teve o cuidado de determinar
Vamos juntos trabalhar para preservar os valores no art. 221 que a produção e a programação das
morais e éticos que devem estar na base de toda a emissoras de rádio e televisão serão obrigadas a
família brasileira. respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da

Sem uma família bem constituída e bem estru- família.
turada estaremos formando uma geração de dese- E não estamos inovando, Sr. Presidente. Pre-
quilibrados, drogados, irresponsáveis, comprometen- zados colegas, no seu art. 220, a Constituição esta-
do o futuro do nosso País. belece ainda que compete à lei federal regular as di-

Pelo meu projeto, nenhum aparelho de televi- versões e espetáculos públicos, cabendo ao poder
são ,poderá, após dois anos de vigência da lei, ser público informar sobre a natureza deles, as faixas
comercializado ou importado sem que contenha dis- etárias a que não se recomendem, locais e horários
positivo eletrônico que permita ao usuário o bloqueio em que sua apresentação se mostre inadequada.
de programas com imagem de violência, ou que su- A nossa Constituição diz ainda que compete à
giram ou instiguem o consumo de drogas, ou que lei federal estabelecer os meios que garantam à pes-
exibam cenas de sexo. soa e à família a possibilidade de se defenderem de

Durante dois anos, contados a partir da entra- programas ou programações de rádio e televisão
da em vigor desta lei, o Poder Executivo, por seu ór- que contrariam o disposto do art. 221, bem como da
gão próprio, ouvidas as emissoras de televisão e ob- propaganda de produtos, práticas e serviços que
servados os parâmetros fixados no decreto regula- possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
mentador dessa lei, deverá estabelecer a c1assifica- Está provado - e todos nós sabemos disso -
ção dos programas não recomendados em determi- que a exibição repetida de imagem de violência na
nados horários a específicas faixas etárias. Aqueles televisão, nos jogos eletrônicos, e a exposição de
considerados vedados a menores de 18 anos não nossas crianças e adolescentes a programações
poderão ser transmitidos antes das 22 horas e após dessa natureza, de cenas de sexo, que levam à ero-
as 18 horas. tização precoce, perturbam seu desenvolvimento

Para efeito dessa classificação, a avaliação do normal.
programa não se fará senão tendo como referência Temos todo o dever e direito de proteger nos-
o conjunto da respectiva obra, vedada qualquer mo- sos filhos e nossa família, base moral de toda a so-
dificação ou cópia, com ou sem o objetivo de mudar ciedade.
a respectiva classificação. Estamos certos de que o nosso projeto contará

Antes de iniciar ou no intervalo da transmissão com o apoio de todos os nossos pares e de que mui-
de qualquer programa inserido na classificação de tos irão contribuir para o seu aprimoramento, como o



VI- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Deputado Arlindo Vargas,
do PTB do Rio Grande do Sul.

O SR. ARLINDO VARGAS (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De
putados, já no crepúsculo desta nossa Sessão le
gislativa, tenho consciência de que nós que estamos
na vida pública devemos reconhecer e homenagear
aqueles que, nos antecipando na vida, fizeram histó
ria.

Tenho a honra de representar nesta Casa o
meu querido Rio Grande do Sul, mas saliento que
tenho a subida honra de representar a querida cida
de de são Gabriel, que me concedeu o título de ga
brielense honoris causa.

São Gabriel ofereceu ao Brasil e ao mundo ho
mens extraordinários, homens ilustres que honraram
e dignificaram a terra onde nasceram. Inicialmente,
cito Joaquim Francisco de Assis Brasil, um embaixa
dor. Cito Alcides Maya, o primeiro gaúcho a fazer
parte da Academia Brasileira de letras. Cito Fernan
do Aboth, político e ex-Governador do Rio Grande
do Sul. Cito o filósofo mais importante que o Brasil
deu ao mundo, Padre Manoel Franca, com várias
obras de filosofia publicadas que levaram ao conhe
cimento do mundo a filosofia brasileira. Cito o Mare
chal Hermes da Fonseca, ex-Presidente da Repúbli
ca, eleito democraticamente; o Marechal Fábio
Azambuja, homem de história no meio militar; o Ma
rechal Mascarenhas de Moraes, Comandante da
Força Expedicionária Brasileira, que ajudou a libertar
o mundo; e cito também o Coronel Plácido de Cas
tro, o homem que anexou o Acre ao território brasi
leiro. Esses são exemplos de homens que honraram
e dignificaram São Gabriel, terra onde nasceram.

Mas, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, no
último dia 12 morreu mais um gabrielense ilustre.
Ilustre porque exerceu aqui no Distrito Federal o car
go de Governador. Foi o primeiro a ter esse título e
exerceu o seu mandato de 1969 a 1974. Esse ho
mem, no seu governo no Distrito Federal, como ar
quiteto e como trabalhador dedicado à construção
de obras importantes, deixou para todos o Centro
Esportivo Presidente Médici, onde está o Estádio
Mané Garrincha, estádio esse que serve para a
maior diversão do povo brasileiro, que é o futebol, e
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interesse público está a nos exigir em relação a as- Deus ilumine os Srs. Parlamentares para que no
sunto de tão magna importância, considerando-se o próximo ano produzam mais para o engrandecimen-
dever deste Parlamento de proteger a família brasi- to do nosso País.
leira. O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passa-se

Assim, Sr. Presidente, espero qúe esta Casa, ao horário de
consciente de suas obrigações para com a família,
tome posicionamento efetivo em defesa das crianças
que não têm vez e são induzidas ao crime pelos pro
gramas perniciosos, pelos programas que ferem os
princípios sadios da família. A família tem que ser
preservada, poupada. A família não pode ser expos
ta aos desejos mercantilistas desses que não pen
sam senão no vil metal, que vendem até a sua pró
pria consciência, deixando de lado o dever sagrado
de defender sua própria família. Mas fala mais alto o
vil metal. O poder econômico para eles é mais im
portante do que a defesa da família e da sociedade.

É nossa responsabilidade, Sr. Presidente,
como Parlamentares com mandato nesta Casa, de
fender a sociedade. Temos que dar um basta a esse
mercantilismo desenfreado das televisões, que inva
dem nossos lares, que expõem crianças de seis, oito
anos, sentadas em uma garrafa, mostrando cenas
dantescas, horripilantes.

É preciso dar um paradeiro nisso. E só com
uma legislação rígida poderemos defender os inte
resses da família, dar um basta a esses programas
de televisão que ferem a nossa sensibilidade de
pais. Não podemos permitir que aqueles que não
têm formação queiram tirar a formação dos outros.

Constantemente os programas de televisão, as
novelas exibidas no chamado horário nobre, entre
20 e 22 horas, apresentam as cenas mais horripilan
tes, mais degradantes, verdadeiros atentados à mo
raI. E as crianças assistem a essas cenas, o que
não podemos mais permitir que aconteça.

Sr. Presidente, fica o nosso protesto, a nossa
esperança, acalentada durante três anos nesta
Casa, onde sempre encontrei grande receptividade
em face dos problemas que trazemos. Sempre con
tamos com o Plenário e temos certeza de que esse
projeto será acolhido por todos aqueles que têm
bom senso e sentimento de obrigação para com
seus semelhantes.

Ao encerrar este pronunciamento, já nas últi
mas horas desta Sessão legislativa, quero desejar a
todos os meus companheiros que sejam felizes, que
tenham um ano novo cheio de esperança. O mesmo
desejo a todos os funcionários desta Casa, que nos
prestigiaram e que nos deram o seu apoio para que
pudéssemos ter o desempenho que aqui logramos.
A todos um ano novo cheio de felicidade, e que
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tem recebido com freqüência a nossa seleção brasi- bilidade funcional, à Coordenação Geral de Recur-
leira; onde se localiza também o Autódromo Nelson sos Humanos.
Piquet, reconhecido mundialmente, e o Ginásio de Ao se dirigirem aos Recursos Humanos, os
Esportes, o ginásio poliesportivo. servidores foram comunicados que não havia como

Faço essas referências porque não vi homena- absorvê-los e que poderiam ir para casa. Vejam que
gem alguma ao ex-Governador Hélio Prates da SiI- absurdo: servidores com dez, quinze, vinte anos de
veira, e pelo que sei, extra-oficialmente, o Distrito serviço, ao chegarem ao trabalho, recebem essa in-
Federal sequer decretou luto oficial pela morte de formação!
seu primeiro Governador. Trata-se de servidores que são auxiliares de

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, tenho serviços diversos, administrador, agente de vigilân-
grande respeito por Che Guevara, pela sua luta his- cia, estagiário, agente administrativo, datilógrafos e
tórica, pela sua dedicação e pelo seu sacrifício em outros. Sr. Presidente Paulo Paim, V. Ex.a, que é um
busca da liberdade. Há poucos dias, o Governador, ardoroso defensor dos trabalhadores, veja que situa-
de forma justa até, fez uma grande homenagem ção! Aqui no Ministério da Saúde, a praticamente
inaugurando um busto de Che Guevara. Acho que 300 metros do Congresso Nacional, ocorrem fatos
S. Ex.a prestou uma homenagem a uma figura inter- como esse, e ainda não aprovamos a reforma admi-
nacional, mas lembro que Che Guevara não prestou, nistrativa, que está no Senado. Agora, o Ministério
diretamente, serviço algum ao Distrito Federal. E da Saúde, aqui em Brasília, a poucos metros do
agora faço a comparação: morre o ex-Govemador, o Congresso, é capaz de liberar e dispensar quinze
gabrielense Hélio Prates da Silveira, e sequer luto servidores sem motivo, sem justificativa e, mais gra-
oficial foi decretado no Distrito Federal em reconhe- ve, sem um processo para dizer por que está demi-
cimento a esse homem que trabalhou pelo Distrito tindo e permitir algum tipo de defesa.
Federal durante cinco anos. Obviamente, trata-se de uma arbitrariedade e

Não sou partidário de Hélio Prates da Silveira. de uma ilegalidade flagrante que a Justiça vai repa-
Sei que exerceu a governadoria num período de ex- rar, porque é evidente que não se pode dispensar o
cação. Reconheço isso, mas não deixo de reconhe- servidor dessa forma. E quero aproveitar esta opor-
cer também seu valor histórico. E quero, como ga- tunidade não só para denunciar esse fato como tam-
brielense, Parlamentar e homem público, prestar ho- bém para dizer que o objetivo dessa reforma admi-
menagem a Hélio Prates da Silveira, que ajudou a nistrativa é possibilitar, legalizar esse tipo de iniciati-
construir e govemou o Distrito Federal, e merecia va. Isso ocorreu aqui, num Ministério. Imaginem V.
pelo menos um luto oficial do Governo em reconhe- Ex.as o que pode ocorrer no interior do Brasil, onde
cimento às obras que aqui ficaram e que hoje estão basta que um servidor tenha manifestado algum
servindo à comunidade do Distrito Federal. descontentamento, não seja um correligionário ou

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concedo não seja um apoiador confesso de um prefeito para
a palavra ao Deputado Agnelo Queiroz, pelo Bloco ser posto na rua imediatamente. E se for preciso ar-
Parlamentar PT/PDTIPCdoB. S. Ex.a disporá de dez rumar motivo, o Prefeito arruma, como sabemos, e
minutos. ainda denigre a imagem do servidor, dizendo que fez

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB - isso ou aquilo.
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta É esse o objetivo dessa reforma irresponsável,
última sessão quero, falando pelo Bloco Parlamen- que legalizará fatos como o que relatei. Esse é tão
tar, fazer uma denúncia grave que, embora aconteci- ilegal e arbitrário que a Justiça obviamente reporá
da hoje, já prenuncia que o próximo ano será cheio esses servidores nos seus cargos, onde estão há
de exemplos como esse. muitos anos, trabalhando, e têm conhecimento do

Hoje, quinze servidores do Ministério da Saú- trabalho que exercem.
de, da Vigilância Sanitária, ao chegarem para traba- Foram demitidos inclusive servidores do proto-
Ihar receberam a seguinte orientação: "Vocês não colo!
trabalham mais aqui; podem entrar, de dois em dois, Esse fato, Sr. Presidente, não está isolado. Foi
para tirar apenas alguns pertences, e dirijam-se aos publicada uma pequena matéria na revista Veja di-
Recursos Humanos·. zendo que o Ministro da Saúde estava dispensando

Tenho em mãos um memorando da Secretária quinze servidores do protocolo, alegando que em
de Vigilância Sanitária, Dra. Marta Nóbrega Marti- conjunto com uma consultoria técnica francesa iria
nez, encaminhando esses servidores, por incompati- informatizar a área para dar agilidade aos pedidos
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de legalização dos registros de novos produtos, me
dicamentos etc. Primeiro saiu a notícia, e hoje os
servidores não puderam nem entrar em suas salas
para trabalhar. Estão demitidos!

Há uma insinuação de que eventual demora, ir
regularidade ou ilegalidade com relação aos regis
tros de medicamentos possa ser de responsabilida
de dos servidores. Mas são servidores que traba
lham no protocolo, agentes administrativos, datiló
grafos - como se algum deles pudesse ter capacida
de para provocar algum tipo de demora ou de ilegali
dade! Como se isso não fosse de responsabilidade
dos dirigentes, dos chefes, de quem decide, de
quem assina se um produto vai ser registrado ou
não!

E aqui, no Brasil, é costume registrar produto
que é condenado em seu país de origem. De quem
é essa responsabilidade? Será que é do servidor de
apoio que está ali, um datilógrafo, no protocolo, um
agente administrativo? Um servidor desses tem pos
sibilidade de impedir. atrasar ou acelerar algum pro
cesso?

É isso que vai acontecer daqui para a frente.
Basta para ilustrar essa verdade esse exemplo sim
bólico aqui, no final de ano, esse presente dado a
esses servidores, que têm família, filhos, obrigações
e, na véspera do Natal, recebem um tratamento
como esse, num ato de ilegalidade e brutalidade!

Esse é mais um exemplo de como o Governo
Fernando Henrique Cardoso tem tratado os servido
res públicos. E vejam que isso está ocorrendo sem o
instrumento da reforma administrativa! Se tivésse
mos aprovado a reforma, atos como esse passariam
a ser corriqueiros, passariam a ser rotina e, obvia
mente, até com cobertura legal. Esse não tem. Está
aqui a denúncia.

Infelizmente, isso ocorre num momento como
este, em que os servidores estão há três anos sem
reajuste nenhum de salário, perseguidos, vilipendia
dos, agredidos, sofrendo um terrorismo constante,
cada dia perdendo mais uma conquista; nem mesmo
seus reajustes de direito são garantidos. Existe até
mesmo medida provisória para demitir 33 mil servi
dores! Estão excluindo, via medida provisória, até li
cença-prêmio e aposentadoria com referência supe
rior à atual.

Em suma, não poderá mais haver substituição
de servidor, porque o Governo não paga. Exemplo
notório são os hospitais, que têm passado por enor
me dificuldades: um servidor de uma chefia entra em
férias - um direito seu -, mas não há quem o substi
tua. Isso em um hospital! E ficam acéfalas áreas e

importantes setores, porque não podem pagar um
substituto para assumir esse tipo de atividade. E reti
ram o tíquete-alimentação!. Enfim, o que está aconte
cendo é um verdadeiro massacre.

Não contentes com isso, esperam que o servi
dor chegue ao trabalho e convidam-no a ir embora.
Não há mais o que fazer, nem mesmo entrar na sala
ele pode, e então ele vai embora. Foi o que ocorreu
no Ministério da Saúde, mais especificamente na
Secretária de Vigilância Sanitária. Esse é um exem
plo simbólico da perversidade, da maldade e da vio
lência do Governo Fernando Henrique Cardoso con
tra os trabalhadores.

É evidente que o Sr. Fernando Henrique Car
doso e o PSDB vão responder por isso. O povo dará
uma resposta, sobretudo os servidores públicos e a
sociedade brasiliense. Tenho certeza de que todos
darão uma resposta a tamanha agressão contra os
servidores públicos. Nesse caso específico, obvia
:mente, isso será reparado pela Justiça, porque esse
grau de arbitrariedade não pode prevalecer.

Que isso sirva de exemplo, a fim de que o Se
nado não aprove essa reforma administrativa que
visa apenas excluir recursos do setor público para
destiná-los à área privada, enxugando o Estado para
continuar pagando essas dívidas, a dívida pública e
os especuladores, função do representante do capi
tal financeiro, dos interesses externos ao nosso
País, Sr. Fernando Henrique Cardoso.

Infelizmente temos uma notícia tão ruim como
essa a transmitir, denunciando mais um ato de arbi
trariedade. Ficamos entristecidos, porque gostaría
mos de desejar melhores dias ao nosso povo e a to
dos os servidores. Apesar disso, acho que melhores
dias virão, desde que lutemos com determinação
para mudar a atual situação do País.

Por isso, neste encerramento, desejo um feliz
Natal e um ano novo com muitas lutas e vitórias para
todo o povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concedo

a palavra ao nobre Deputado Augusto Carvalho para
uma Comunicação de Liderança, em nome do PPS.
S. Ex.ª disporá de 3 minutos na tribuna.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, na semana passada, dei conhecimento a esta
Casa de ofício encaminhado ao Presidente do Tribu
nal de Contas da União, Ministro Homero Santos,
em que denunciava irregularidades na área do
DNER, mais especificamente a ausência de licitaç'io
para um tipo de serviço prestado pela empresa SIM
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- Saneamento Industrial S.A., na contagem de veí- Por fim, contou o Ministro Eliseu Padilha ao
culos. Presidente Fernando Henrique Cardoso que o Dire-

Esse tipo de contrato sempre foi feito por inter- tor-Geral do órgão, Maurício Borges, fez viagem de
médio de licitação, de 1993 a 1996. E estranhei serviço em jatinho da empreiteira Andrade Gutierrez,
quando, em dezembro de 1996, em reunião, os dire- que tem negócios com o próprio DNER. E Jesus Pi-
tores do DNER decidiram suspender a licitação, aco- nheiro, que cuida da área de operações, já fiscalizou
Ihendo um pedido de exclusividade que essa empre- empresas de ônibus voando em helicóptero da em-
sa alega ter em razão de contrato firmado com a presa fiscalizada.
Leopold & Stevens Inc. Sr. Presidente, é uma vergonha! Não é possí-

O fato é que os cofres públicos estão sendo vel que continue a desmoralização da administração
pura e simplesmente saqueados. Esse contrato é de pública dessa maneira, com o conhecimento do Pre-
6 milhões e 362 mil reais, com material já absoluta- sidente da República.
mente superado, o que reduz sua eficácia para con- Por isso, apelo para o Presidente da Repúbli-
trole do DNER. Então solicitei ao Tribunal fosse exa- ca, invocando o art. 158 da própria Lei n.º 8.112, que
minado o assunto com rapidez, na medida em que trata da medida cautelar para evitar que haja pressõ-
os recursos são vultuosos e estão sendo consumi- es sobre os funcionários e constrangimentos sobre
dos sem o necessário e transparente processo de Ii- aqueles que eventualmente poderiam depor em co-
citação. missão de sindicância, a fim de apurar a verdade

Sr. Presidente, a própria reportagem do Cor- dos fatos. Sugiro a S. Ex.ª que seja imediatamente
reio Braziliense, que divulgou nosso ofício, inclui afastada toda a direção do DNER, para que essa
declaração do Ministro dos Transportes dizendo que bandalheira tenha um cobro. Não é possível que o
abrirá sindicância esta semana e até a próxima dará País assista inerme a tantos tipos de denúncias na-
uma resposta sobre o assunto. Mas o problema do quele órgão.
DNER não pára por aí. Lamentavelmente, naquele Por fim, como último orador, transmito a V.
órgão há um antro de corrupção. As empreiteiras, de Ex.!!, a todos os Srs. Deputados, a todos os asses-
maneira escusa, movimentam-se atrás de 1 bilhão e sores da Mesa, a todos os funcionários da taquigra-
meio de reais. Por meio de partilha política, o DNER, fia, enfim, àqueles que nos ouvem, os nossos votos
órgão público, é fatiado entre as diversas forças que de boas festas e de um ano melhor do que este de
compõem ou que sustentam o Govemo Federal. 1997.

A revista Veja desta semana traz fatos alar- O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Encerra-
mantes, que foram dados a conhecer ao próprio Pre- da as Comunicações Parlamentares, esta Presidên-
sidente da República. cia suspende neste momento a presente sessão, a

Peço a V. Ex.!! tolerância para utilizar mais al- fim de que seja lavrada a ata, nos termos do § 32 do
guns segundos apenas, para citar estes fatos que art. 97 do Regimento Interno.
me parecem da mais alta gravidade. Um diretor da O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Declaro
IBM, Paulo Scano, alega cobrar do órgão 12 milhões reaberta a sessão.
de reais, e o Diretor de Administração, José Gilvan Convido o nobre Deputado Arlindo Vargas para
Pires, sugeriu-lhe encontrar um "intermediário· proceder à leitura da ata.
para realizar aquela cobrança. Mais ainda: o Mi- (Leitura da Ata)
nistro também disse que o DNER fez um plano
odontológico para seus funcionários ativos, inati- O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Lida a
vos e dependentes, cerca de 56 mil pessoas. ata, vou encerrar a presente sessão, agradecendo a
Entretanto, pagava por esse plano como se fos- todos os trabalhos realizados, especialmente aos
se para 80 mil funcionários, entre eles vários funcionários da Casa, aos Parlamentares, ao Depu-
mortos e demitidos. tado Arlindo Vargas, que leu a ata, e aos Deputados

O fato é que, em quatro meses, o plano odon- Prisco Viana e Augusto Carvalho, que neste mo-
tológico da empresa Dent-Clin atendeu a apenas mento participam da sessão.
300 funcionários e levou 4 milhões de reais. E mais: Apesar da crise, desejo a todos um feliz Natal,
a empresa Noronha Engenharia, que fazia o monito- e vamos torcer por um bom ano novo.
ramento da ponte Rio-Niterói, recebia mensalmente, VII- ENCERRAMENTO
até o mês passado, 70 mil reais de urna ponte já pri- O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) Nada
vatizada há muito tempo. mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Encerro a Técnico, CNE-14, do Quadro Permanente da Câma-
sessão, convocando outra para segunda-feira, dia ra dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder
16, às 14 horas. do Partido Liberal.

(Encerro a sessão às 17horas e 26 minutos.) Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de

ATOS DO PRESIDENTE 1997. - Michel Temer~ Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o art. 35, item I, da lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a CAMILA HOSKEN CUNHA, ponto nº
12.366, do cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Departamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o art. 35, item I, da lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a CARLOS PARAGUASSU VIEIRA, ponto
nº 12.203, do cargo de Assessor Administrativo,
CNE-10, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce no Gabinete do Terceiro Se
cretário.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alrnea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o art. 35, item I, da lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a CLAUDINEI CARAVAGGIO, ponto nº
12.226, do cargo de Assessor Técnico, CNE-14, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Departamento de Comissões.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - severino cavalcante, Presidente em exercício.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alrnea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o art. 35, item I, da lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a CRISTINA MATIKO TAKEMURA
KREUTZ, ponto nº 11.549, do cargo de Assessor

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 d~ junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o art. 35, item I, da lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a ISABEL CRISTINA GEISS NARDES,
ponto nº 11.892, do cargo de Assessor Técnico,
CNE-14, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do
Partido Progressista Brasileiro, a partir de 11 de de
zembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1!.\ item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o art. 35, item I, da lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a IVO FIOROTTI, ponto nº 12.065, do car
go de Assessor Administrativo, CNE-10, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce
no Gabinete do Terceiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alfnea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o art. 35, item I, da lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a MARIA DE NAZARETH ABEN-ATHAR
RODRIGUES, ponto nº 11.416, do cargo de Asses
sor Técnico, CNE-14, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Líder do Partido Liberal.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
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o art. 35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a MÉRCIA GODOI SPfNDOLA, ponto nº
12.211, do cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exercia no Departamento de Comissões, a partir de
12 de dezembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Heráclito Fortes, Presidente em exercício

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o art. 35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a PAULO MAURíCIO BARROS, ponto nº
10.293, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, que exerce no Núcleo de Atendimento a
Programas Especiais.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o art. 35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a RAQUEL DE ARAÚJO, ponto nº 12.369, do
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Líder do Partido Liberal.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o art. 35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a ROSEMAR RODRIGUES FERREIRA
MACHADO, ponto nº 12.138, do cargo de Assessor
Técnico, CNE-14, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder
do Partido Liberal.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel"Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,

alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve conceder exoneração, de acordo com
o art. 35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a SÔNIA SANCHES RIZZO, ponto nº
12.416, do cargo de Assessor Técnico, CNE-14, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exerce no Gabinete do Líder do Partido do Movimen
to Democrático Brasileiro.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o art. 35, item I, da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, a VALÉRIA GOULART CROSA
RA, ponto nº 11.775, do cargo de Assessor Técni
co, CNE-14, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder
do Partido Liberal.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve tomar sem efeito, de acordo com o do
art. 13, § 6º da Lei nº 8.112, de 1990, a nomeação
de LAURO LOPES PINHEIRO para exercer, no Gru
po de Trabalho para Consolidação da Legislação
Brasileira, o cargo de Assessor Técnico, com remu
neração equivalente ao CNE-07, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve tomar sem efeito, de acordo com o do
art. 13, § 6º, da Lei nº 8.112, de 1990, a nomeação
de ROSÂNIA MARIA VIOL para exercer, no Grupo
de Trabalho para Consolidação da Legislação Brasi
leira, o cargo de Digitador, com remuneração corres
pondente ao CNE-13, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alrnea 8, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 912, item 11,
da lei nº 8.112, citada, ANA CHRISTINA SOUTO
MAIOR para exercer, no Gabinete do Quarto Secre
tário, o cargo de Assistente T~nico de Gabinete,
CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, criado pelo Ato da Mesa nº 77, de 11 de
dezembro de 1997.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Heráclito Fortes, Presidente em exercício.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 112,

item I, alínea 8, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o art. 62 da lei n.º 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, re~olve nomear, na forma do art. .
9!!, item 11, da lei n.2 8.1'12, citada, ANfBAl APOS
TOLO DE OLIVEIRA JÚNIOR para exercer, no Ga
binete do Segundo Secretário, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da
Mesa n.!! 77, de 11 de dezembro de 1997.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Heráclito Fortes, Presidente em exercício

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 1!!
item I, alínea 8, do Ato da Mesa n.2 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o art. 6º da lei n.!! 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.
92, item 11, da lei n.2 8.112, citada, ARIÁDNA EDE
NIGE DE MENDONÇA, ocupante de cargo da Cate
goria Funcional de Técnico legislativo - atribuição
Assistente Administrativo, Padrão 25, ponto n.2

5.754, para exercer, na Secretaria-Geral da Mesa, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criado pelo Ato da Mesa n.2 78, de 11 de dezembro
de 1997.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 12

item I alínea 8, do Ato da Mesa n.2 205 de 28 de ju
nho de 1990, e o art. 62 da lei n.2 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.
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9º, item 11, da lei n.2 8.112, citada, CARLOS PARA
GUASSU VIEIRA para exercer, no Gabinete do Ter
ceiro Secretário, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-09, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa n.!!
77, de 11 de dezembro de 1997.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 1º,
item I, alínea 8, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de ju
nho de 1990, e o art. 6º da lei n.º 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.
912, item 11 da lei n.2 8.112, citada, CRISTINA MATI
KO TAKEMURA KREUTZ para exercer, no Gabinete
do líder do Partido liberal, o cargo de Assessor
Técnico, CNE-12, do Quadro Permanente da Câma
ra dos Deputados, criado pelo art. 1ºdo Ato da Mesa
n.º 8, de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item
I, alínea 8, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o art. 6º da lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.
9º, item 11, da lei n2 8.112, citada, IVO FIOROTTI
para exercer, no Gabinete do Terceiro Secretário,
o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE
09, do Quadro Permanente da Câmara dos Depu
tados, criado pelo Ato da Mesa nº 77, de 11 de de
zembro de 1997.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,
alínea 8, do ato da Mesa n2 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item 11,
da lei n2 8.112, citada, IVON FAIG TORRES JÚ
NIOR para exercer, no Gabinete do líder do Partido
Progressista Brasileiro, o cargo de Assessor Técni
co, CNE-14, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo Ato da Mesa n2 26, de 7 de
dezembro de 1995.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 61! da Lei nl! 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, MARIA IZABEL URIO para
exercer, no Departamento de Comissões, o cargo de
Assessor Técnico, CNE-14, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, transformado pelo art. 4º
do Ato da Mesa nº 4, de 20 de fevereiro de 1991,
combinado com o Ato da Mesa nl! 5, de 16 de feve
reiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Severino cavalcante, Presidente em exercício.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, MÓNICA DA CONCEiÇÃO
BICALHO para exercer, no Gabinete do Quarto Se
cretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados, criado pelo Ato da Mesa nº 77, de 11 de
dezembro de 1997.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Heráclito Fortes, Presidente em exercício.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 91!, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, PAULA TANNUS DUTRA
PEREIRA, ocupante de cargo da Categoria Funcio
nai de Técnico Legislativo - atribuição Assistente
Administrativo, Padrão 30, ponto nº 4496 para exer
cer, na Secretaria-Geral da Mesa, o cargo de Assis-
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O Presidente da Câmara dos Deputados,' no da Lei nº 8.112, citada, MARIA DE NAZARETH
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, ABEN-ATHAR RODRIGUES para exercer, no Gabi-
alínea a, do Ato da Mesa nl! 205, de 28 de junho de nete do Líder do Partido Liberal, o cargo de Assis-
1990, e o art. 61! da Lei nl! 8.112, de 11 de dezembro tente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro Per-
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11, manente da Câmara dos Deputados, transformado
da Lei nl! 8.112, citada, JOÃO REIS SANTANA FI- pelo art. 31! do Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de
LHO para exercer, no Gabinete do Líder do Partido 1987, combinado com o art. 3º do Ato da Mesa nl!
do Movimento Democrático Brasileiro, o cargo de 47, de 7 de outubro de 1992.
Assessor Técnico, CNE-14, do Quadro Permanente Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
da Câmara dos Deputados, criado pelo art. 1º do Ato 1997. - Michel Temer, Presidente.
da Mesa nl! 8, de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11, da
Lei nl! 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSÉ
UMBERTO DE ALMEIDA, ocupante de cargo da Ca
tegoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnico Legislativa, Padrão 45, ponto nº 4199, para
exercer, no Gabinete do Terceiro Secretário, o cargo
de Assessor Administrativo, CNE-07, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, transforma
do pelo art. 1I! da Resolução nl! 103, de 3 de dezem
bro de 1984, combinado com o art. 31! do Ato da
Mesa nº 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 61! da Lei nl! 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11,
da Lei nº 8.112, citada, KARINE GOMES PORFfRIO
para exercer, no Núcleo de Atendimento a Progra
mas Especiais, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, criado pelo art. 21! do Ato da
Mesa nl! 58, de 4 de abril de 1997.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 61! da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 91!, item 11,



O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item li,
da Lei n 8.112, citada, ROSEMAR RODRIGUES
FERREIRA MACHADO, para exercer, no Gabinete
do Líder do Partido Liberai, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, transformado pelo
art. 32 do Ato da Mesa nº 15, de 26 de maio de
1987, combinado com o art. 3º do Ato da Mesa nº
47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, alí
nea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item li,
da Lei nº 8.112, citada, SOLANGE LOIOLA CAVAL
CANTE, para exercer, no Departamento de Comissõ
es, o cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo
art. 2º do Ato da Mesa n2 2O, de 6 de junho de 1995.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item li,
da Lei n2 8.112, citada, SUMAIA ELlZA PANTEL
VIANNA para exercer, no Departamento de Comis
sões, o cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,

-----,---
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tente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro Per- alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
manente da Câmara dos Deputados, criado pelo Ato 1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
da Mesa nº 78, de 11 de dezembro de 1997. de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item li,

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de da Lei nº 8.112, citada, ROBERTO JORGE BEZER-
1997. - Michel Temer, Presidente. RA LAURISTON, para exercer, no Gabinete do Pri

meiro Secretário, o cargo de Assistente Técnico de
Gabinete, CNE-11, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 77,
de 11 de dezembro de 1997.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1Q

, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembrQ
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 9º, item li,
da Lei n 8.112, citada, PAULO MAUR(CIO BAR
ROS, para exercer, no Gabinete do Primeiro Secre
tário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-11, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 77, de 11 de
dezembro de 1997.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do art. 92, item li,
da Lei n2 8.112, citada, RAIMUNDO NONATO RO
CHA, para exercer, no Gabinete do Primeiro Secre
tário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-D9, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 77, de 11 de
dezembro de 1997.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho
de 1990, e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do art.·
92, item li, da Lei n2 8.112, citada, RAQUEL DE
ARAÚJO para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido Liberal, o cargo de Assessor Técnico,
CNE-12, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo art. 12 do Ato da Mesa nº 8,
de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 12, item I,



42042 Terça-feira 16 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 1997

transformado pelo art. 4º do Ato da Mesa nl! 4, de 20 Permanente da Câmara dos Deputados, criada pelo
de fevereiro de 1991, combinado com o art. 3º do Ato da Mesa n!! 74, de 27 de outubro de 1997.
Ato da Mesa nl! 47, de 7 de outubro de 1992. Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de 1997.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de Michel Temer, Presidente.
1997. - Heráclito Fortes, Presidente em exercício.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, alí
nea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990,
e o art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
resolve nomear, na forma do art. 9º, item 11, da Lei nº
8.112, citada, VALÉRIA GOULART CROSARA para
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Uberal, o cargo
de Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, criado pelo art. 1º do Ato da
Mesa nº 8, de 29 de março de 1995.

Câmara dos Deputados, 15 da dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
13 da Resolução nl! 21, de 1992, HELOISA LUSTO
SA DE OLIVEIRA, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técni
ca Legislativa, Padrão 45, ponto nº 3204, para exer
cer, a partir de 2 de dezembro do corrente ano, no
Gabinete do Líder do Partido Popular Socialista, a
função comissionada de Chefe de Secretaria de
Vice-Líderes, FC-06, do Quadro Permanente da Câ
mara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa nº 74,
de 27 de outubro de 1997.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 6º da Lei nl! 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar por acesso, na forma do
art. 13 da Resolução nl! 21, de 4 de novembro de
1992, NÁDIA AVELlNA PACHECO DA COSTA
FORTES, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Técnico Legislativo - atribuição Adjunto Parla
mentar, Padrão 30, ponto nº 4990, para exercer, a
partir de 2 de dezembro do corrente ano, no Gabinete
do Líder do Partido Popular Socialista, a função comis
sionada de Assistente de Gabinete, FC-OS, do Quadro

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, alí
nea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, observado o disposto no art. 38 da Lei nl! 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, resolve decignar DENISE
BASíLIO FRANÇA, Padrão 26, ponto nº 5326, e CA
MILO LELlS SIQUE!RA, Padrão 25, ponto nº 5648,
ocupantes de cargo da Categoria Funcional de Técni
co Legislativo - atribuição Assistente Administrativo,
para substituírem, sucessivamente, o Chefe da Seção
de Imóveis Funcionais, FC-OS, da Coordenação de
Habitação, da Diretoria-Geral, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 1I! de dezembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar GREGÓRIO VICTOR DE
CALDAS RODRIGUES, ponto nº 4141, e SUELI DE
SOUZA, ponto nl! 3554, ocupantes de cargo da Ca
tegoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnica Legislativa, Padrão 45, para substituírem,
sucessivamente, o Secretário de Comissão, FC-07,
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
da Coordenação de Comissões Permanentes, em
seus impedimentos eventuais, a partir de 5 de de
zembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Severino Cavalcante, Presidente em exercício.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1I!, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, observado o disposto no art. 38 da Lei nll

8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
JACY AUGUSTO DE CARVALHO, ocupante de car
go da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nl!
4193, e MARCO ANTONIO NUNES RIBEIRO, ocu
pante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Agente de Serviços Legislati
vos, Padrão 30, para substituírem, sucessivamente,
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o Chefe de Gabinete, FC-09, do Gabinete do Presi
dente, em seus impedimentos eventuais, a partir de
11 de dezembro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, e o art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve designar REINALDO CARVALHO
BRANDÃO, ocupante de cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo - atribuição Arquiteto, Padrão
45, ponto nº 1331, 1º substituto do Diretor Administrati
vo, FC-09, em seus impedimentos, no período de 22
de dezembro de 1997 a 4 de janeiro de 1998.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 1º, item I, alínea
a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 1990, e o
art. 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, re
solve designar RUTH BARBOSA, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atri-

buição Assistente Administrativo, Padrão 25, ponto
nº 5729, 2ª Substituta do Chefe da Seção de Regis
tro Parlamentar, FC-05, da Coordenação de Registro
Parlamentar e Cadastro Funcional, do Departamento
de Pessoal, em seus impedimentos eventuais, a par
tir de 12 de dezembro do. corrente ano.

Câmara dos Deputados, 15 de dezembro de
1997. - Michel Temer, Presidente.

ERRATA

SEÇÃO DE SINOPSE

No OCN nº 104, de 18-6-97, página 16523, co
luna2,

Onde se lê:

Estão prejudicados a proposição inicial (Projeto
de Lei nº 2.757/97) e o Projeto de Lei nº 3.043/97,
apensado.

Leia-se:

Estão prejudicados a proposição inicial (Projeto
de Lei nº 2.757/97), o Projeto de Lei nº 3.043/97 e o
Projeto de Lei nº 2.997/97, apensado.
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PSB

Domingos Leonelli José Pinotti

Alzira Ewerton

PSDB

Antonio dos Santos
Benedito de Lira
Jairo Cameiro
Magno Barcelar
Mussa Demes
Ney Lopes
Osmir Lima
Paes Landim
Raul Belém
Roland Lavigne
VilmarRocha

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Asdrubal Bentes
Cleonâncio Fonseca
Dja/ma de Almeida Cesar
Femando Diniz
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Rubens Cosae
Silvio Pessoa

PL

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras - 10h 
Telefones: 318-6906 a 6907
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
12 Vice-Presidente: Freire Junior (PMDB)
22 Vice-Presidente: Moisés Bennesby (PSDB)
32 VICe-Presidente: Marcelo Déda (PT)

Titulares Suplentes

PFL

Ricardo Heráclito

Antonio dos Santos
Aracely de Paula

José Lourenço
Leur Lomanto

Mendonça Filho
Osvaldo Coelho

Paulo Lima
Raimundo Santos

Roberto Pessoa
Sergio Barcelos

VilmarRocha

Philemon Rodrigues

Henrique Eduardo Alves
José Priante

Moacir Micheletto
Ricardo Rique
Saraiva Felipe

4 vagas

Antonio Carios Pannunzio
Eduardo Coelho

Fátima Pelaes
Luciano Castro
Marcia Marinho

Narcio Rodrigues
Odilio Balbinotti

Renato Johnsson
Welson Gasparini

PTB

PSB

PSDB

Gervásio Oliveira

Francisco Rodrigues

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bomhausen
Vic Pires Franco
1 vaga

Carlos Apolinário
Hélio Rosas
Ivandro Cunha Lima
Marcelo Barbieri
Pedro lrujo
Roberto Valadão
Wagner Rossi
Pinheiro Landim

Alberto Goldman
Carios Alberto
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Nelson Marchezan
Octavio Elisio
Roberto Santos
Salvador Zimbaldi



Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Coriolando Sales (PDT) Enio Bacci (PDT)
Haroldo Sabóia (PT) Hélio Bicudo (PT)
José Genoíno (PT) Israel Pinheiro (PTB)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) Joana Dare (PT)
Marcelo Déda (PT) Marta Suplicy (PT)
Matheus Schmidt (PDT) Pedro Wilson
Nilmário Miranda (PT) Sandra Starling (PT)
Sergio Miranda (PedoB) Severiano Alves (PDT)
Silvio Abreu (PDT) Wolney Queiroz (PDT)

PPB

Pedro Canedo Luiz Buaiz

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
LocaI: Plenário, sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras-10h-
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Ricardo Izar (PPB)
12 VICe-Presidente: Cunha Lima (PPB)
22 VICe-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
32 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Plenário 13, Anexo li, Sala 3 - 41-feira, 10 horas
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Simão Sessim (PSDB)
12 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
22 Vice-Presidente: Femando Zuppo (PDT)
32 Vice-Presidente: Neif Jabur (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Carlos Nelson
Oscar Goldoni

3 vagas

Carlos Magno
César Bandeira

Ney Lopes
2 vagas

Inácio Arruda
Marcos Lima

Teté Bezerra
1 vaga

Ademir Lucas
B.Sá

Ceci Cunha
Danilo de Castro

Femando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

Antonio Balhmann
Itamar Serpa

Leõnidas Cristino
Vanessa Felippe

1 vaga

Duilio Pisaneschi

A1cione Athayde
Cunha Bueno

Herculano Anghinetti
Ushitaro Kamia

PSB

PTB

PPB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio
Eduardo Coelho
Raimundo Gomes de Matos
Simão Sessim

GilneyViana
Ivan Valente
Sérgio Cameiro
Socorro Gomes

PSDB

Chicão Brigigo
Femando Gabeira
Regina Lino
1 vaga

Cunha Lima
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Ana Catarina (PFL)
Antonio Brasil
José Chaves
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Antonio Geraldo
Eliseu Moura
Mauro Fecury
Murilo Pinheiro
Robério Araújo

Maria Valadão

Adelson Ribeiro
Celso Russomanno
Flávio Palmier da Veiga
Max Rosenmann
Salomão Cruz

Freire Júnior

Aroldo Cedraz
Célia Mendes

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Vic Pires Franco

Franco Montoro
José Carlos Lacerda

Max Rosenmann
Nestor Duarte

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Vicente Arruda
1 vaga

1 vaga

Moisés Lipnik
Roberto Jefferson

Adylson Motta
Ary Kara

Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada (PSDB)

Jair Bolsonaro
Luís Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

PL

PTB

PSB

Adhemar de Barros Filho
Augusto Farias
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Albérico Filho

Nilson Gibson

Rodrigues Palma
Vicente Cascione

José Carlos Aleluia
Laura Cameiro
Neiva Moreira
SameyFilho
Vanessa Felippe

Cândido Mendes
Edson Silva
Luiz Máximo
Marcone Perillo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra



Welson Gasparini Mário Negromonte

Bloco (PTJ PDTJ PCdoB) Luiz Eduardo Greenhalgh

PTB

Vicente Cascione

Humberto Costa (PT)

PSB

Gilvan Freire

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Sala 185-A Anexo 11
Telefones: 318-8285
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

Alceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

Airton Dipp
Chico Vigilante

João Paulo
Vânio dos Santos

PPB

Fernando Zuppo
José Machado
Nedson Micheleti
Valdeci Oliveira

João Mendes
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvernani Sàntos

Presidente: Pedro Wilson (PT)
1º Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PedoB)
2º Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
3º Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

PV

Emílio Assmar (PPB) 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-707117073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

PSDB

Bloco (PTJ PDTJ PCdoB)

Fernando Zuppo
Julio Redecker

Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

Barbosa Neto
Germano Rigotto

Gonzaga Mota
José Chaves

Nelson Harter

Alzira Ewerton
Anivaldo Vale
Antonio Feijão

Moisés Bennesby
Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Carlos Melles

João Mellão Neto
Luiz Braga

Pauderney Avelino

Cunha Lima
Fetter Júnior

João Pizzolatti
Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

PSDB

Edison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo Ritzel

PPB

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
Jurandyr Paixão
Lamartine Posella

Francisco Horta
Lima Netto
Marilu Guimarães
Paulo Bauer
Rubem Medina

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João Fassarella
Marcia Cibilis Viana

Antonio Balhmann
Candinho Mattos
José Carlos Lacerda
Renato Johnsson
Wilson Campos

Bloco (PTJ PDTJ PCdoB)

Presidente: Rubem Medina (PFL)
1º Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2Q Vice-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
3Q Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

TItulares Suplentes

PFL

1 vaga

Freire Júnior
Marcelo Barbieri

Mário Martins
Rita Camata

1 vaga

Álvaro Gaudêncio Neto
Laura Carneiro
Magno Bacelar

Osmir Lima
1 vaga

Fernando Gabeira (PV)
Franco Montoro

Welson Gasparini
2 vagas

PTB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

De Velasco (Prona)
Geddel Vieira Lima
Jorge Wilson
Nilmário Miranda (PT)
Roberto Valadão

Dalila Rgueiredo
FlavioArns
José Aníbal
Sebastião Madeira
1 vaga

Carlos Melles
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
VilmarRocha

Albérico Cordeiro

Agnelo Queiroz
Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Alcides Modesto
Eurípedes Miranda

Fernando Ferro
Socorro Gomes

Israel Pinheiro

PTB

PSB

1 vaga

PPB Ricardo Heráclio Pedro Valadares

Eraldo Trindade
José Linhares
Luiz Alberto (PT)
Walter Pinheiro

GilneyViana
Herculano Anghinetti

2 vagas

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Plenário 112, Bloco das Lideranças - quartas-feiras - 10
horas
Telefones: 318-7024 a 7026



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PDT)
12 Vice-Presidente: Ricardo Gornyde (PCdoB)
2!! Vice-Presidente: Esther Grossi (PT)
32 Vice-Presidente: Maurício Requião (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

João Thome Mestrinho Ana Catarina (PFL)
Maria Elvira Djalma de Almeida Cesar
Maurício Requião Edinho Araújo
Severiano Alves (PDT) José Luiz Clerot
Zé Gomes da Rocha Lidia Quinan
1 vaga Rita Camata

PSDB

Dilceu Speratico
Felipe Mendes
João Mendes

Laprovita Vieira
Jurandir Paixão

1 vaga

Antônio do Valle
José Aldemir

Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro Irujo

Wilson Cignachi
1 vaga

BasílioVillani
Edson Silva
João Leão

Max Rosenmann
Ronaldo Cézar Coelho

Simão Sessim
1 vaga

Alvaro Gaudêcnio Neto
Benito Gama

Expedito Júnior
José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Valdomiro Meger

PTB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Adelson Salvador
Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais
1 vaga

Anivaldo Vale
Amaldo Madeira
Femando Torres
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant
Veda Crusius

PSDB

Ari Magalhães
Delfim Netto
Fetter Junior
Julio Redecker
Osmar Leitão
Sergio Naya

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Femando Ribas Carli (PDT) Coriolano Sales (PDT)
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (PT)
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT) Luiz Gushiken (PT)
Talvane Albuquerque (PFL) Marcelo Déda (PT)
Vanio dos Santos (PT) Sergio Miranda (PCdoB)

PPB

João Carlos Bacelar
JúlioCesar
Luiz Braga
Manoel Castro
Osório Adriano
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Augusto Farias
Dolores Nunes
José Linhares

1 vaga

Dalila Figueiredo
Eduardo Coelho
Marcus Vicente

Osmanio Pereira
Roberto Santos

Claudio Chaves
Jaime Femandes

Jairo Cameiro
JQséJorge

Paes Landim
Raul Belém

Aldo Arantes
Humberto Costa (PT)

Lindberg Farias (PSTU)
Luiz Durão (PDT)
Maria Laura (PT)

PPB

Bloco (PTI PDTI PcdoB)

Esther Grossi (PT)
Padre Roque (PT)
Pedro Wilson (PT)
Ricardo Gomyde (PCdoB)
Wolney Queiroz (PDT)

Ademir Lucas
Alexandre Santos
FlavioAms
João Faustino
Marisa Serrano

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Mario de Oliveira
PedroVves

Ademir Cunha
Betinho Rosado
Costa Ferreira
Expedito Júnior
Osvaldo Coelho
Paulo Lima

Aécio de Borba (PPB)

PTB

Paulo Cordeiro
Paulo Mourão (PSDB)
silvio Torres (PSDB)

Augusto Carvalho (PPS)
Felix Mendonça

PSB PSB

Femando Lyra

PL

João Colaço

Eujácio Simões Valdemar Costa Neto

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
12 Vice-Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
22 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)
32 Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)Aldir Cabral

Gonzaga Patriota

PFL

Augusto Viveiros

Álvaro Valle (PL)

Secretária: Célia Maria Oliveira
Local: - quartas-feiras - 10:00h
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
12 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
22 Vice-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

Titulares Suplentes



PFL

TItulares

Antônio Brasil
Luis Roberto Ponte

Silas Brasileiro
Silvio Pessoa

1 vaga

Dércio Knop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Lima (PCdoB)
Walter Pinheiro (PT)

Edinho Bez
Paulo Lustosa
Simara Ellery

José de Abreu
Luiz Piauhylino

Octavio Elisio .
Paulo Feijó

Vlttorio MedioU

PSDB

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Danilo de Castro
Dilson Sperafico
Moises Lipnik (PL)

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Airton Dipp (PDT)
Fernando Ferro (PT)
José Maurício (PDT)
Luciano Zica (PT)

3 vagasSuplentes

Adauto Pereira
Jaime Martins

Lima Netto
Marcos Vinícius

Ursicino Queiroz

PSDB

Confúcio Moura
João Magalhães
Paulo Lustosa
2 vagas

Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio
José Carlos Vieira
Milton Temer (PT)
Paudemey Avelino

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

Cipriano Correia
Jayme Santana
João Leão
Luiz Fernando
Rommel Feijó

Alexandre Santos
Arthur Virgilio

Candinho Mattos
Luiz Fernando

Silvio Torres
Wilson Campos

Fausto Martello
Flavio Derzi
Francisco Silva
Salatiel Carvalho

PPB

Roberto Campos
Silvernani Santos

VadãoGornes
1 vaga

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Aldo Rebelo (PCdoB) Cidinha Campos (PDT)
Arlindo Chinaglia (PT) Luciano Zica
Fernando Lopes (PDT) Luiz Alberto
Paulo Bernardo (PT) Nilmário Miranda

PPB

PPS

Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Carlos Airton (PPB)

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Plenário sala 15-B, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-694416946
Fax: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Benedito Domingos
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

PTB

Adylson Motta
Antonio Jorge

Herculano Anghinetti
Jair Soares

José Borba

PTB

Nelson Marquezelli

Secretário: Jorge Henrique Cartaxa
Local: Plenário 9, Sala 961 - quarta-feira - 10 horas
Telefones: 318-6888 - 318-6887
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Flavio Derzi (PPB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

José Coimbra

Valdemar Costa Neto

PL

1 vaga

Giovanni Queiroz (PDT)

Presidente:
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)
32 Vice-Presidente: José Thomaz Nonô (PSDB)

TItulares Suplentes

PFL

Aldir Cabral Abelardo Luppion
Antônio Ueno Euler Ribeiro
Aracely de Paula Francisco Horta
Aroldo Cedraz João Carlos Bacelar
Átila Lins Luciano Pizzatto
Benito Gama Luiz Moreira
Ciro Nogueira Rogério Silva
Leur Lomanto Sarney Filho
Werner Wanderer Talvane Albuquerque

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Antonio Jorge (PPB)
Eliseu Resende
José Carlos Coutinho
José Santana de Vasconcelos
Raimundo Santos

Marcos Lima
Ricardo Rique

Elton Rohnelt
Julio Cesar

Murilo Pinheiro
Oscar Andrade

Paulo Bornhausen

Carlos Mendes
Dejandir Dalpasquale

Cláudio Cajado
De Velasco (PRONA)
Genésio Bernardino
Jorge Wilson
José Lourenço (PFL)
Paes de Andrade
RobsonTuma
2 vagas

Edison Andrino
Etevalda Grassi de Menezes

Hélio Rosas
Moreira Franco

Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Noel de Oliveira

Orcino Gonçalves
Wagner Rossi



PSDB

Amon Bezerra
Athur Virgnio
Elias Murad
Feu Rosa
Franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
José Aníbal
José Thomaz Nonô

Bloco (PTI PDTIPCdoB)

Haroldo Uma
Helio Bicudo
Joana Darc
Luiz Gushiken
Miro Teixeira
Paulo Delgado
Renan Kurtz
Sandra Starling

Adylson Motta
Alceste Almeida
Jair Bolsonaro
João Pizzolatti
José Teles
Mário Cavallazzi
Ushitaro Kamia

Leopoldo Bessone
Pedrinho Abrão

PPB

PTB

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Fernando
Nelson Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo Santos
Zulaiê Cobra

Carlos Cardinal
Eduardo Jorge

Haroldo Sabóia
José Genonio

Maria da Conceição Tavares
Matheus Schmidt

Sérgio Carneiro
Tilden Santiago

Enivaldo Ribeiro
Jofran Frejat

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende

Salatiel Carvalho
Sérgio Naya

1 vaga

Etevalda Grassi de Menezes
José Coimbra

2 vagas

Armando Abilio
Carlos Mendes
Darcisio Perondi
Elcione Barbalho
José Aldemir
Udia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bez

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmanio Pereira
Pimentel Gomes
Tuga Angerami
Vicente Arruda

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghali
José Augusto
Marta Suplicy
Serafim Venzon

Roland Lavigne
1 vaga

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Armando Costa
Chicáo Brigido

Etevalda Grassi de Menezes
Genesio Bernardino

João Henrique
Regina Uno

3 vagas

PSDB

Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijo

Sebastião Madeira
2 vagas

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Adão Pretto
Agnelo Queiroz

Fernando Ribas Carli
Jair Meneguelli
Paulo Bernardo

Silvio Abreu
Teima de Souza

PPB

Fernando Lyra Alvaro Valle

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras - 10 horas
Telefones: 318-8266/6992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíliA

Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
12 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
22 Vice-Presidente: Cláudio Chaves (PFL)
32 Vice-Presidente: Alcione Athayde (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Luiz Buaiz José Egydio

Secretária: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Plenário, sala 9, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Osvaldo Biolchi (PTB)
12 Vice-Presidente: Arlindo Vargas (PTB)
22 Vice-Presidente: Jair Menegueli (PT)
32 Vice-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)

Pedro Valadares

Carlos Alberto Campista
Carlos Magno
Claudio Chaves
Euler Ribeiro
Jonival Lucas
Marcos Vinícius de Campos
Ursicino Queiroz

PSB

PL

Ricardo Heraclio

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto

Antonio Geraldo
Augusto Viveiros

Costa Ferreira
José Carlos Coutinho

Laura Carneiro

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Unhares
Nilton Baiano
Sérgio Arouca

Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson

José Pinotti

PTB

PSB

PL

Adhemar de Barros Filho
Eurico Miranda

João Iensen
Moacyr Andrade

Pedro Correa
PedroYves

1 vaga

Duilio Pisaneschi
Etevalda Grassi de Menezes

Vicente André Gomes



Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Titulare.

Arlindo Vargas (PTB)
João Mellão Neto
Mendonça Filho
Milton Mendes (PT)
Valdomiro Meger
Zila Vezerra

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
Sandro Mabel
zaire Rezende
1 vaga

PFL

Suplentes

Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro

Osmir Lima
Paulo Bauer

Robério Araújo
Werner Wanderer

Armando Abmo
De Velasco (PRONA)

Pinheiro"Landim
Valdir Colatto

2 vagas

Lael Varella
Oscar Andrade
Oscar GoIdoni (PMDB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos

Alberto Silva
Carlos Nelson
Edinho Araújo
João Henrique
Mário Martins
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Moreira Franco
Ronaldo Perim

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
Mussa Dames

Roberto Fontes
ZilaBezerra

De Velasco
Hermes Parcianello

João Magalhães
Remi Trinta

Roberto Paulino
4 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Agnelo Queiroz (PCdoB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Chico Vigilante (PT) Gilney Viana
Jair Meneguelli (PT) Renan Kurtz (PDT)
José Pimentel (pn Waldomiro Fioravante (pn
Maria Laura (pn 1 vaga

PPB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Carlos Santana (pn Arlindo Chinaglia (pn
Chico da Princesa (PTB) Dércio Knop (PDn
Giovanni Queiroz (PDT) Geraldo Pastana (pn
João Coser (pn José Augusto (Pn
Lindberg Farias (PCdoB) José Maurício (PDn
Teima de Souza (pn 2 vagas
1 vaga

Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
Wilson Braga
1 vaga

Benedito Domingos
Eraldo Trindade
Miguel Rossetto (PT)
Valdenor Guedes

PSDB

Alberto Goldman
Arnaldo Madeira

Domingos Leonelli
Feu Rosa

Tuga Angerami

Ari Magalhães
Amaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

PTB

Leônidas Cristino
Marcus Vicente
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feij6
Pedro Henry
Roberto Rocha
Vittorio Medioli

PSDB

Amon Bezerra
BasílioVillani

Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

Flávio Palmier da Veiga
Nícias Ribeiro
Olavio Rocha

1 vaga

PPB

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local Plenário saIa 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fie
ras -10 horas
Telefone: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente João Henrique (PMDB)
12 Vice-Presidente Edinho Araújo (PMDB)
22 Vice-Presidente João Maia (PFL)
32 Vice-Presidente Leônidas Cristino (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Secretário: Ruy Ornar Prudência da Silva
Local: Plenário sala 11, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

Osvaldo Biolchi

1 vaga

Barbosa Neto (PMDB)
Célia Mendes
Jairo Azi
João Tota (PPB)

PSB

Sérgio Arouca (PPS)

Femando Lyra

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
DoJores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

Duilio Pisaneschi
Philemon Rodrigues

Gonzaga Patriota

José Egydio

PTB

PSB

PL

Alceste Almeida
Fausto Martello

Jorge Wilson
NeifJabur

Nilton Baiano
Osmar Leitão

Femando Gonçalves
Leopoldo Bessone

Vicente André Gomes

Welinton Fagundes



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N2 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOV~ REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEC-2195

Presidente: Saulo Queiroz (PFl)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
3ll Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3ll Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

PMOB

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

José Rocha
Nelson Marquezelli

1 vaga

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Ana Catarina
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

PMOB

Albérico Filho
Hermes Parcianel/o

1 vaga

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Armando Costa
Moreira Franco
Zaire Rezende

Alexandre Santos
Nelson Otoch

PSOB

Ceci Cunha
Eduardo Coelho

PPB PT

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Flávio Derzi
Jarbas Lima

1 vaga

Fernando Ferro
José Pimentel

João Coser
Milton Mendes

POT

PSOB 1 vaga José Maurício

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-6874/7067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

APROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO

ÚNICO AO ART. 180 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEc-91'95 Autor: Ricardo Herácllo
e outros Aroldo Cedraz

Suplentes

Eujácio Simões

PFUPTB

Bloco (PSBJPMN)

Ushítaro Kamia (PPB)

Bloco (PLlPSOIPSC)

Pedro Canedo

1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA ACONSTITUiÇÃO N2 17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17/95 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares

Carlos Mel/es

EnioBacci

Marcelo Déda
Sandra Starling

Expedito Júnior

Antônio Balhmann
Welson Gasparini

Bloco (PLlPSOIPSC)

POT

PT

AntOnio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

Coriolano Sales

Eujácio Simões

Hélio Bicudo
Milton Temer



Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

Antônio Brasil
2 vagas

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

José Coimbra
José Mendonça Bezerra

Roberto Fontes

PMDB

Carlos Apolinário
Carlos Nelson

Genésio Bernardino

PPB

Carlos Airton
Emílio Assmar

Pedro Valadares (PSB)

Luis Roberto Ponte
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
Zaire Rezende

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Silvio Torres
Yeda Crusius

PSOB

Antônio Brasil
Gonzaga Mata

Hélio Rosas
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgmo
João Faustino
Octávio Elísio

Roberto ~tos
Zulaiê Cobra

Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Paes Landim
Paudemey Avelino
Saulo Queiroz
VilmarRocha

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 2o-A, DE 1995, QUE "ESTABELECE

O PARLAMENTARISMO".

Proposição: PEC 2O-AI95 Autor: Eduardo Jorge

Presidente: Franco Montoro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Paes Landim (PFL)
22 Vice-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
32 Vice-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
Sub-Relator: Bonifácio de Andrada (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

PFL

Welinton Fagundes Pedre Canedo

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 168-A
Telefones: 318-7061/318-7059

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEC-22I95 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

João Paulo
1 vaga

Airton Dipp

Francisco Horta

Carlos Nelson

PSOB

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT

Carlos Santana
1 vaga

POT

Ênio Bacci

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões

Bloco (PMOB, PSD, PSL)

Adelson Salvador

Eduardo Jorge
Haroldo Lima
João Fassarella
Pedro Wilson
1 vaga

Adylson Motta
Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana

Israel Pinhero

Almino Affonso

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
1 vaga

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Esther Grossi
José Genoíno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado

1 vaga

PPB

5 vagas

PTB

Arlino Vargas

PSB

Fernando Gabeira (PV)

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo



João Almeida
Roberto Va/adão
Teté Bezerra

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Antônio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristina
Mário Negrornonte

PSDB
Amaldo Madeira

JoSé Chaves (PMDB)
Vittorio Medioli

Bloco (PPBlPL) PT

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

A1zira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Carlos Santana
João Coser

PDT

Alcides Modesto
João Paulo

PSDB Serafim Venzon Vicente André Gomes

Bloco (PFL/PTB)

2 vagas

FlávioAms
Paulo Mourão

1 vaga

Coriolano Sales

Confúcio Moura
2 vagas

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

PT

PDT

PSB

PSDB

Bloco (PPBIPL)

João Fassarella
João Paulo

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feij6

Matheus Schmidt

A1ceste Almeida
Chicáo Brígido
Wagner Rossi

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

PSB
Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-6874n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Proposição: PEC-43195 Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

GilneyViana
Ivan Valente

Suplentes

Coriolano Sales

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

PT

PSB

PDT

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feij6
1 vaga

Matheus Schmidt

Affonso Camargo Costa Ferreira
Chico da Princesa Lael Varella
Laura Carneiro Luciano Pizzatto
Paulo Bomhausen Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Femando Ferro
Sandra Starling

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA"

Proposição: PEc-4OI95 Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator:

Titulares

Alberto Silva
Mário Martins
1 vàga

Nilton Baiano
2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oli/eira
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo II - Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066n052

1 vaga



3 vagas

Júlio César
Maria Valadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Dardsio Perondi
Udson Bandeira

1 vaga

Celso Russomanno
1 vaga

Aracely de Paula
Benedito de Lira
Expedito Júnior
Vanessa Felippe

PPB

PSOB

PMDB

PT

José de Abreu
Vicente Arruda

A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

Luiz Dantas (PSD)
Mauro Lopes
Orcino Gonçalves

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!l57,
DE 1995, Q~E "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARAGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEC-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Suplentes

A1cione Athayde
Jarbas Uma

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

PPB

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

Bloco (PFLlPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!l46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Proposição: PEC-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

Titulares

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

PSOB

Herculano Anghinetti (PPB)
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

João Fassarella
Sandra Starling

POT

Matheus Schmidt

João Paulo
1 vaga

Coriolano Sales

POT

Euripedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga (PSDB) Silvio Abreu

Bloco (PLlPSDIPSC)

1 vaga

Autor: Marcelo Teixeira

Bloco (PLlPSOIPSC)

Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7555

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!I
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PEC-81195

José Egydio

Marta Suplicy
Milton Mendes

1 vaga

PT

De Velasco

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - Sala 169·B
Telefones: 318-706317066



Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulares Suplentes

Suplentes

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Duílio Pisaneschí
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Bloco (PFLJPTB)

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Wemer Wanderer
2 vagas

PMDB

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-84191 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
1!! Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
3º Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Titulares

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND!\ À CONSTITUiÇÃO N!!
89-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAQ AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTITUIÇAO
FEDERAL" (NÚMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEC-89195 Autor: Nlcias Ribeiro

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Roberto Paulino
1 vaga

BasilioVillani
Salatiel Carvalho
3 vagas

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

Carlos Santana
Femando Ferro
Luiz Mainardi

José Maurício
1 vaga

Francisco Horta

Pedro Valadares

Haroldo Lima

Henrique Eduardo Alves
Pedro Irujo

4 vagas

PPB

João Pizzolatti
Roberto Campos

3 vagas

PSDB

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PT

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

PDT

Airton Dipp
Femando Lopes

PL

Eujácio Simões

PSB

Ricardo Heráclio

PCdoB

Socorro Gomes

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Lima

PMDB

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

PPB

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

PSDB

Antônio Feijão
Arthur Virgilio

PT

Paulo Rocha
1 vaga

PDT

Wolney Queiroz

Jaime Fernandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Gerson Peres
2 vagas

Aécio Neves
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto

Wilson Braga



Bloco (PMDBlPSDlPSL)

PPB

Augusto Farias A1zira Ewerton (PSD8)
Ibrahim Abi-Ackel Ricardo Izar
Jair Soares Roberto Balestra
Jarbas Lima 2 vagas
Prisco Viana

PSDB
Nelson Otoch Danilo de Castro
Renato Johnsson Luiz Piauhylino
Vicente Arruda Paulo Feijó
Zulaiê Cobra Wilson Braga

PT
José Genoíno Miguel Rossetto
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT
~nio Bacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus SChmidt

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Bloco (PUPSDlPSC)
De Velasco Francisco Rodrigues (PP8)

Bloco (PSBJPMN)

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
12 VICe-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Uma (PPB)
311 VICe-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
Valclomiro Meger

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Cunha Lima
Francisco Silva
Lamartine Pose/Ia

PSDB

Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra
1 vaga

PT

Luiz Mainardi
1 vaga

PDT

1 vaga

PSB

Suplentes

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Nan Souza
Roberto Paulino

1 vaga

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Fátima Pelaes
otávio Rocha

Salomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

Luiz Durão

Vicente Cascione
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida César
João Magalhães
José Luiz Crerot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

PMDB

Paes Landim
Philemon Rodrigues

Hélio Rosas
Marcos Lima

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

2 vagas

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
RoIand Lavigne
Vanessa Felippe

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Marlene Nasslf
Local: Servo Com. Especiais -Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N"'128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À
ALfNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposição: PEe-128195 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PT8)
22 Vice-Presidente: Adylson Motta (PP8)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMD8)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

1 vaga

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Ura
João Iensen (PP8)

Leur Lomanto

Autor: Hélio Bicudo
e outros

Alexandre Cardoso

secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11. Sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N'" 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO"

Proposição: PEC-9&J92

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PP8)
Relator: Jairo Cameiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Paes Landim



Bloco (PMDBlPSDIPSLJPSC) PSDB

Anlbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

PT

Sebastião Madeira
1 vaga

Aylson Motta
Aloeste Almeida
Jofran Frejat

Bloco (PPBlPL)

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

GilneyViana
1 vaga

1 vaga

PDT

Ivan Valente
Marta Suplicy

Giovanni Queiroz

Elton RohneltCeci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

PSDB

Antônio Feijão
Amon Bezerra
Olávio Rocha

PT

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Bloco (PLJPSDIPSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Servo Especiais - Anexo 11 - Sala 169·B
Telefones: 318-7062617067

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)

José Priante
Nicias Ribeiro (PSDB)

Wagner Rossi
1 vaga

Aroldo Cedraz
Jaime Femandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PMDB

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascione
3 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Femando (PSDB)
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N5I 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 151 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposlçio: PEC-155193 Autora: Cldlnha campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi·Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Átila Lins
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

1 vaga

Carlos Cardinal

PSB

PDT

PMDB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara Serejo
local: Servo Com. Especiais - Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N5I 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDfGENAS)

Proposlçio: PEC-133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
2!l Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
3!l Vtee-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

ntulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

A1ceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Renan Kurtz

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Carlos Airton
Jair BoIsonaro
Valdenor Guedes

PPB

Luiz Femando (PSDB)
Olávio Rocha (PSDB)

1 vaga

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Costa Ferreira (PFL)
D%res Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

Ezídio Pinheiro



Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga

PT

João Leão
Saulo Queiroz (PFL)

1 vaga

Femando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Aroues (PPS)

PPB

A1done Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque (PFL)
Wagner do Nascimento

PSDB

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, 8ala 1(';9-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E PREVÊ

REÇURSOS ORÇAMENTÁ~IOS EM NíVEL DA
UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS PARA MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBLICAS FI-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Bloco (PFLlPTB)

1 vaga

Pedro Canedo

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

PT

PDT

Bloco (PSBIPMN)

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PUPSDIPSC)

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Luiz Buaiz

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, 8ala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À C0t"STITUIÇÃO
N2 169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

Alexandre Cardoso

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:

Haroldo Lima

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

PDT

Aldo Arantes

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Proposição: PEC-169193

Suplentes

Valdomiro Meger
2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFL/PTB)

Titulares

Alceste Almeida
Célia Mendes
Costa Ferreira
Rogério Silva

Alexandre Ceranto
Antônio Geraldo

João Mellão Neto
Rubem Medina

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

Darcísio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Marquinho Chedid Roberto Paulino

José Teles
2 vagas

Aníbal Gomes
Eldone Barbalho

Rita Camata
3 vagas

Claudio Chaves
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes (PSDB)
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

PMDB

Carlos Magno
JairoAzi
Laura Cameiro
Marcos Vinícius
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga



AntOnio Carlos Pannunzio
2 vagas

Luiz Mainardi
Paulo Bemardo

PSOB

PT

POT

Arthur Virgílio
Celso Russornanno

1 vaga

José Machado
Tilden Santiago

Pedro Henry
Raimundo Gomes de Matos

Marcelo Dada
Maria Laura
Teima de Souza

PT

POT

Marconi Perillo
Rommel Feijó

Ivan Valente
Miguel Rossetto

Waldomiro Fioravante

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li. Sala 169-8
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 173 DE 1995, QUE
MODIFICA O CAPíTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposiçáo: PEC-173/95 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Proposição: PEC·175J95 Autor: Poder executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. -Anexo li. Salas 169-B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUtÇÃO N2 175,

DE 1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

José Maurício

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Antônio Carlos Pannunzio
Amaldo Madeira

PMOB

PPB

PSOB

Matheus Schmidt

Jaime Femandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

Carlos Nelson
Femando Diniz

José Chaves
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

OdelmoLeão
Pedro Correa

Prisco Viana

Alexandre Santos
João Leão

Euripedes Miranda
Matheus Schimidt

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

Antônio do Valle
Barbosa Neto
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
Luís Roberto Ponte
Paulo Lustosa

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira
Roberto Campos

Bloco (PUPSOJPSC)

Bloco (PSBJPMN)

PCdoB

PMOB

PPB

Femando Zuppo
SnvioAbreu

1 vaga

Nilson Gibson

Betinho Rosado
Francisco Horta

Jaime Femandes
Júlio César
Luiz Braga

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Antônio Brasil
Edinho Bez

Hélio Rosas
José Chaves
Lídia Quinan

Rubens Cosac

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Derzi

VadãoGomes
1 vaga



PSDB

Armo de Castro
Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant

PT

Maria da Conceição Tavares
Vânia dos Santos
1 vaga

PDT

Airton Dipp
Matheus Schmidt

Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá

Alberto Goldman 1 vaga Renato Johnsson

Fernando Torres PSDB
Silvio Torres

Tuga Angerami Feu RosaVeda Crusius
1 vaga Roberto Brant

PT

José Machado GilneyViana Inácio Arruda (PCdoB)
Miguel Rossetto José Pimentel Pedro Wilson
Paulo Bemardo PDT

Eurípedes Miranda Silvio Abreu

Femando Lopes
Bloco (PUPSD/PSC)

Femando Zuppo Eujácio Simões Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PUP8DIPSC)

Pedro Canedo Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

Ricardo Heráclio 1 vaga

PCdoB

Suplentes

Alexandre Ceranto
Átila Lins

Carlos Alberto Campista
Cláudio Chaves

Hugo Rodrigues da Cunha
Oscar Andrade

PFL

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE

40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART. "li DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)

Proposição: PEC 231·A/95 Autor: Inácio Arruda

Presidente: Armando Abílio Arruda
12 Vice-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
Relator: João Mellão Neto (PFL)

Titulares

Aroldo Cedraz
Corauci Sobrinho
João Mellão Neto
Lael Varella
Osório Adriano
Paes Landim

Sérgio Miranda

Suplentes

Haroldo Lima

Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E "li AO ARTIGO 8!'l DO

ATO DAS DISPOSIÇÓES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES"
Proposição: PEC-188194 Autor: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32 VICe-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Titulares

Bloco (PFUPTB) Bloco (PMDB, PSD, PSL)
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

Ary Kara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Augusto Nardes

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

PMDB

Rita Camata
2 vagas

PPB

Anivaldo Vale

Armando Abílio
Luís Roberto Ponte
Pedro Irujo
Sandro Mabel
Silas Brasileiro
zaire Rezende

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Eduardo Coelho

PSDB

Nelson Harter
Noel de Oliveira

Valdir Co/atto
3 vagas

B.Sá
Edson Silva

Feu Rosa



Luciano Castro
Tuga Angerami
Wilson Braga

Jovair Arantes
Moisés Bennesby

Vicente Arruda

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Zuppo
Joana Darc
Luciano Zica

Blolco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Ribas Carli
Sandra Starling
Valdeci Oliveira

PPBInácio Arruda
Jair Meneguelli
José Maurício
José Pimentel
Paulo Rocha

Aldo Rebelo
Chico Vigilante
Eduardo Jorge
Milton Mendes

Renan Kurtz

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas Lima

Darci Coelho
2 vagas

PPB PTB

Chico da Princesa

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7555n063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
Nl! 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEC-338196 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

Antônio do Valle
AryKara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
SiJas Brasileiro
Simara Ellery

Vicente Cascione

José Coimbra

5 vagas

Eujácio Simões

Suplentes

Pedro Valadares

PL

PFL

PSB

PTB

Expedito Júnior (PFL)

Roberto Jefferson

Raquel Capiberibe

Ari Magalhães
EmnioAssmar
JoãoTota
2 vagas

Secretária: Regina Brandão
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!Z 320, DE 1996,

QUE "ACRESCENTA ALíNEA "D"
AO INCISO 11 DO ARTIGO 105

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Proposição: PEC-320196 Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
12 Vice-Presidente: Welson Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Lima (PFL)

Titulares

Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Lima

Dejandir Dalpasquale
Djalma de Almeida César
Rubens Cosac

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha

Djalma de Almeida César
Sílvio Pessoa
Simara Ellery

Benedito Domingos
Darci Coelho
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
Osmar Leitão
Valdenor Guedes

Bloco (PPBIPL)

Cunha Lima
Hugo Biehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Rommel Feijó
Welson Gasparini

PSDB

Antônio Feijão
João Leão

José de Abreu

Antônio Feijão
Celso Russomanno
José Anibal
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

Elias Murad
Leônidas Cristino

Nelson Marchezan
Pimentel Gomes

Vicente Arruda



1 vaga

Sérgio cameiro

Femando Diniz
Pinheiro Landim
Roberto Valadão

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Welson Gasparini

Expedito Júnior
Luciano Pizzatto

Nelson Marquezelli
Silvemani Santos

BasílioVilfani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

PT

PDT

PSB

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Ablardo Luplon
Carlos Melles
José Rocha
Paulo Cordeiro

Bloco (PMDB/PSDJP5UPSC)

José Luiz Clerot
Luis Roberto Ponte
Simara Ellery

Flávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

PCdoB

Ricardo Gomyde Inácio Arruda

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC N2
407196, QUE ALTERA A REgAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposição: PEc-407196 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Ademir Cunha

Claudio Chaves
Costa Ferreira
Jonival Lucas

José carlos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

Darcísio Perondi
Edinho Araújo

Marquinho Chedid
Ronaldo Perim
Sandro Mabel

1 vaga

Bloco (PPB/PL)

PT Roberto Santos

Chico Vigilente Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh João Coser

Ivan Valente
Marcelo Décla José Genoíno

Pedro Wilson
PDT Valdeci Oliveira

Silvio Abreu Matheus Schmidt

PSB Severiano Alves
Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PCdoB Gervasio Oliveira
Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PMDB/PSD/PSL)

Djalma de Almeida César
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
Maria Elvira
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo

Betinho Rosado
Claudio Cajado
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bomhausen
Paulo Lima
1 vaga

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC N237o-A,

DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO 207
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEC-370196 Autor: Poder Executivo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bomhausen (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Linhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

PSDB

Luiz Buaiz
5 vagas

Luciano Castro
Luiz Piauhylino
Zulaiê Cobra

Marcelo Deda
Milton Mendes

PT

.Danilo de Castro
José Thomaz Nonõ

Vicente Arruda

Chico Vigilante
1 vaga

Feu Rosa
Marconi Perilfo
Nelson Marchezan
Oetavio Elísio

Alexandre Santos
Flávio Ams

Osmânio Pereira
Vicente Arruda Femando Ribas Carli

PDT

Silvio Abreu



PSB PTB

João Colaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

·DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2449, DE 1997, QUE "ALTERA ~ISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO N21, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)

Proposição: PEC-449197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
1l! Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (SESSÕES), PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2513, DE 1997, QUE "ACRESCENTA

PARÁGRAFO 52 AO ART. 55".
(DECORO PARLAMENTAR

- REGRAS PARA INVESTAÇÃO)
Proposição: PEC nl! 513197 Autor: Marcelo Oéda

Presidente: Jairo Azi (PFL)
1l! Vice·Presidente: Raul Belém (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Eujácio Simões

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169·B
Telefones: 318-687417067
Fax: 318-2140

Luiz Buaiz

Suplentes

Adauto Pereira
Jaime Fernandes

Luiz Durão
Magno Bacelar
Mauro Fecury

Nan Souza

Gonzaga Patriota

Alzira Éwerton
Max Rosenmann

Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi

Chico da Princesa

PFL

PL

PSB

PSOB

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Cleonâncio Fonseca
De Velasco (PRONA)
Dejandir Dalpasquale

José Luiz C/erot
2 vagas

Alexandre Cardoso

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
/vandro Cunha Lima
Roberto Valadão
Rubens Cosac

Titulares

José Borba

Aloysio Nunes Ferreira
Cândido Mendes
Luiz Máximo
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Antônio dos Santos
Antônio Jorge
Carlos Alberto Campista
Dolores Nunes
JairoAzi
Raul Belém

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Anivaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Silvio Torres

Arceste Almeida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

PSOB

PPB

Bloco (PTI POTI PCdoB)
Fernando Zuppo

Inácio Arruda
João Coser

José Pimentel
Miguel Rossetto

Bloco (PMOBl PSOI PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma

Wilson Cignachi

Anrbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro Mabel

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
BasflioVillani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

Alexandro Ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bernardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Benedito Guimarães
Enivaldo Ribeiro
Eurico Miranda
Felipe MeMes
Romel Anrzio

Gerson Peres
Lamartine Posella

Laprovita Vieira
.Mareio Reinaldo Moreira

Roberto Balestra

Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
Sílvio Abreu
1 vaga

Ênio Bacci
José Genorno
Milton Temer



PPB Bloco (PLlPSDIPSC)

Elton Rohnelt

Bosco França

Bloco (PSBlPMN)

Eujácio Simões

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Selv. Com. Esp. - Poo»J 11, Sala. 169-8
Telefones: 318-7555/7063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Luis Barbosa
4 vagas

Pedro Valadares

Rodrigues Palma

PSB

PTB

Gilvan Freire

Vicente Cascione

AryKara
Benedito Domingos
Benedito Guimarães
José Rezende
Ricardo Barros

Bloco (PFLlPTB)

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
2'2 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Preside~te: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB»

Titulares

PL

Eujácio Simões Welinton Fagundes

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 165-B
Telefone: 318-7061/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS fEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
2'2 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Ademir Cunha
Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro

Albérico Filho
Luis Roberto Ponte
Sandro Mabel

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

PMOB

PPB

Suplentes

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Paulo Lustosa
2 vagas

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

Secretária: Maria do Amparo Bezerra ela Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7555/7063

JairoAzi
José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa

Oscar Goldoni
Paulo Lustosa
Simara Ellery

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya

João Leão
Nicias Ribeiro

Ivan Valente
1 vaga

Luiz Durão

Adauto Pereira
Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga
PMOB

Pinheiro Landim
2 vaga

PPB

José Linhares
Marconi Perillo (PSDB)

Moacyr Andrade
PSOB

Ceci Cunha
Mário Negromonte

PT

Alcides Modesto
José Pimentel

POT

1 vaga

PSOB

Domingos Leonelli
José Aníbal

PT

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

POT

Miro Teixeira

Bloco (PUPSOIPSC)

1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

Gonzaga Patriota

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Carlos Santana
Jair Meneguelli

Fernando Zuppo

Pedro Canedo

1 vaga



Bloco PMD8JPSDIPSL

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE lEI 846, DE 1995,
DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,
QUE "REGULAMENTA O PARAGRAFO ÚNICO
DO ARIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

Poroposição: PL. 0846195 Autor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genesop Bernardino (PMDB)
2!! Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Car
los Aleluia (PFL)

PCdoB

Socorro Gornes Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECiAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE lEI
N2 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVil ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Titulares Suplentes

Autora: Marta Supllcy

Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Proposição: PL 1.151195

Suplentes

Eliseu Moura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga(s)

Bloco PFLJPTB

Titulares

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Alberto Silva
Genesio Bernardino
João Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Antonio Brasil
Zaire Rezende

4 vagas

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco PPB,lPL Bloco (PP8IPL)

Benedito Guimarães
Fausto Martello
Fetter Junior
Francisco Silva
Jair Bolsonaro
José Egydio

PSDB

Leonidas Cristino
Mario Negromonte
Yeda Crusius
2 vaga(s)

Cunha Lima
Eujacio Simões
João Pizzolatti

Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

1vaga

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rocha
2vaga(s)

A1zira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Celso Russornanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner Salustiano

PSDB

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues (PTB)

1 vaga

PT

José Genoíno
Marta Suplicy

PT

Carlos Santana
João Coser
Telrna de Souza

Arlindo Chinaglia
2 vaga(s) Sérgio Carneiro

PDT

Vicente André Gomes

PDT PSB

Miro Teixeira José Maurício Fernando Lyra Raquel Capiberibe

PSSB

Gervasio Oliveira Pedro Valadares

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-6874/7066/7067



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N1I 1.159195, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA

LEI NIl6.354176, QUE DISPÕE SOBRE AS
RELAÇÕES DE TRABALHO DP ATLETA

PROFISSIONAL DE FUTEBOL;
E DA LEI Nll 8.672/93, QUE

INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", E A SEUS
APENSADOS PROJETO DE

LEI Nll 2.437/96 E PROJETO DE LEI Nll 3.633/97

Proposição: PL. n51 1.159195 Autor: Arlindo Chinaglia

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
151 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
251 Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
351 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-6874/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI NIl1.673,

DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNiCípIOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"

Proposição: PL 1.673195 Autor: Pod,er Executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
151 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
22 Vice-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
32 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Unhares (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Álvaro Ribeiro

5 vagas

Ceci Cunha
João Faustino

Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

Haroldo Lima
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Deda
Wolney Queiroz

Welinton Fagundes

Adauto Pereira
Antônio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

2 vagas

PL

PSB

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Pedro Canedo

Alexandre Cardoso

Alberto Silva
Ivandro Cunha Uma
José Aldemir
Paulo Lustosa
Saraiva Felipe
Silvio Pessoa

PPB

PSOB

Betinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
Mussa Demes
Roberto Pessoa

Ari Magalhães
Enivaldo Ribeiro
José Unhares
José Teles
Wagner do Nascimento

Adelson Ribeiro
B.Sá
Cipriano Corrêia
João Leão
Leônidas Cristino
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Alcides Modesto
Coriolano Sales
Fernando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel

Aldo Rebelo
Arlindo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Carlos Magno
José Egydio
Júlio César

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz
Valdomiro Meger

Vicente Cascione

Adhemar de Barros Filho
Arnaldo Faria de Sá

Jair Soares
2 vagas

Carlos Nelson
Djalma de Almeida César

Freire Júnior
Maurício Requião

Saraiva Felipe

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PTB

PPB

PSOB

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Sílvio Pessoa

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo Cezar Coelho
Wilson Campos

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Philemon Rodrigues

Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meurer
Pedro Yves
Romel Anízio

Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling
5everiano Alves



Luiz Buaiz

4 vagas

Israel Pinheiro

Suplentes

Freire Júnior
Saraiva Felipe

4 vagas

Carlos Magno
José Egydio
Júlio Cesar

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Pedro Valadares

Aldo Rebelo
Arlingo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

João Paulo

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

PL

PTB

PSB

PFL

PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Fernando Lyra

Leopoldo Bessone

Valdemar Costa Neto

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N!! 3.633/97, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Sílvio Pessoa

Proposição: PL 3.633/97 Autor: Poder Executivo

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
22 Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Titulares

Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Laprovita Vieira
Prisco Viana

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson Campos

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling
Severiano Alves

Arlindo Vargas

Suplentes

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Lima

SameyFilho
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha
1 vaga

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
Emerson Olavo Pires

Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

José Janene

Haroldo Lima
João Paulo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy

1 vaga

PFL

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

Djalma de Almeida César
Marçal Filho
Pedro Yves

Robson Tuma
Zaire Rezende

1 vaga

Philemon Rodrigues

Carlos Apolinário
Edinho Araújo
Femando Diniz
Pedro Irujo
Wagner Rossi
1 vaga

Affonso Camargo
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

Nl! 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Proposição: PL 2.695/97 Autor: Edinho Araújo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 Vice-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
32 Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos Apolinário (PMDB)

Titulares

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres

Benedito Domingos

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu



PPB Pedro Henry Simão Sessim
Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meurer
PedroYves
Romel Anízio

Arnaldo Faria de Sá
4 vagas

Arlindo cl'1inaglia
GilneyViana
Paulo Bemardo

PT

Carlos Santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

PTB POT

Leopoldo Bessone

PSB
Vicente Cascione Renan Kurtz

PSB
Femando Zuppo

Secretária: Rejarie Marques
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165·B
Telefones: 318-68741318·7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N!l3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: PL-3.710193 Autor: Poder executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMOBJPSD/PSL)

Suplentes

Nilson Gibson

Femando Diniz
Gilvan Freire

Oscar GoIdoni

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PPB

PMOB

Bloco (PFIJPTB)

Gonzaga Patriota

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N!l 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PL nll 4.376193 Autor: Poder executivo

Presidente: José Luiz C1erot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

Álvaro Ribeiro

'Wê/iJiton Fagllndes

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria ValadAo
Osório Adriano

1 vaga

Carlos Nelson
Femando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

PL

Alexandre Cardoso

Pedro Canedo

Adelson Salvador
Ary Kara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

A1dir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra

Jarbas Lima
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce

Antônio Feijão
Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Bloco (PPBlPL)

Amaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
Cunha Lima

José Rezende
Pedro Canedo

PSOB

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão
Paulo Feijó

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

Milton Mendes.
Sandra Starling

Eurípedes Miranda

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

PT

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

POT

Fernando Lopes



José Borba

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha
1 vaga

PTB

PSB

Ricardo Heráclio Pedro Valadares
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALlZAÇ,AO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇOES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A,!-TERAÇÔES NA
CONSTITUIÇAO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Rodrigues Palma

Aldo Rebelo

Suplentes

Antônio Geraldo
Antônio Ueno

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

Zila Bezerra

Bloco (PUPSOIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

PFL

Proposição: PL 5430190 Autor: senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
32 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:

Titulares

De Velasco

Aldo Arantes

Secretária: Rejane Marques
Local: servo de Com. Esp.-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, ATUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" E A SEUS APENSADOS

Carlos Nelson
Hermes Parcianello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

PSDB

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

3 vagas

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vaga

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Aloysio Nunes Ferreira
Amaldo Madeira
Marcus Vicente
OCtávio Elísio
Pimentel Gomes
Roberto Brant

Chico Vigilante
Jandira Feghali
José Genoíno
Marta Suplicy
Severiano Alves

PP.B

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wigberto Tartuce

Femando Torres
Feu Rosa

FlávioAms
Leônidas Cristino

Marconi Perillo
1 vaga

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ricardo Gomyde
Valdeci Oliveira

Amaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana

1 vaga

PPB

A1zira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

PSDB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

PT

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

PDT

Coriolano Sales

Amaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
2 vagas

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Enio Bacci



Matheus Schmidt Eurípedes Miranda Vânio dos Santos

Bloco (PUPSOIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid Coriolano Sales
Femando Lopes

Bloco (PSBIPMN)

Femando Lyra Pedro Valadares Francisco Horta
PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima Alexandre Cardoso

Nedson Micheleti

POT

Márcia Cibilis Viana
Paulo Bernardo (PT)

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

Ricardo Heráclio

Suplentes

Milton Temer (PT)

PCdoB

Ségio Miranda

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706117052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS LE
GISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR, NO
BRASIL, AS DECISÕES DA IV CONFER~NCIA

MUNDIAL DA MULHER
Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
32 Vice-Presidente: DDlores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttitulares

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mata (PMDB)
1ºVice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Benito Gama
Félix Mendonça
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
VilmarRocha

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Pedro Novais
Silas Brasileiro
1 vaga

PMOB

PPB

Augusto Viveiros
Carlos Melles
Jonival Lucas
José Coimbra

Lima Netto
Osório Adriano

Roberto Pessoa

Antônio do Valle
Luís Roberto Ponte

Marcos Lima
Paulo Ritzel

2 vagas

Célia Mendes
Femando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
Zila Bezerra

Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Nair Xavier Lobo
Regina Uno
Rita Camata
Tetê Bezerra

PFL

Carlos Magno
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
Euler Ribeiro

Vanessa Felippe
1 vaga

Bloco (PMOBIPSDIPSL)

Pedro Novais
Simara Ellery

4 vagas

Delfim Netto
Fetter Júnior
José Janene
Júlio Redecker
Osmar Leitão

Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

José Pimentel
Luiz Gushiken

PSDB

PT

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti

Laprovita Vieira
Márcio Reinaldo Moreira

Roberto Campos

Antônio Feijão
Fernando Torres

Octávio Elísio
1 vaga

João Coser
Maria Conceição Tavares

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Cameiro
Teima de Souza

PSOB

Feu Rosa
Veda Crusius

4 vagas

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia CibiJis Viana
Sandra Starling
Socorro Gomes



PPB Luiz Alberto

A1cione Athayde 5 vagas
Ricardo Gomyde

Arnaldo Faria de Sá
A1zira Ewerton

Adylson Motta
DoIores Nunes
Herculuano Anghinetti

Carlos Airton
Jair Bolsonaro

PTB Mário Cavallazzi
Etevalda Grassi de Menezes José Coimbra 1 vaga

José Pimentel
Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima

João Pizzolattí
VadãoGomes

Wigberto Tartuce

Secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: Serviço de Com. Especiais - Anexo li, SI. 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE

COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
22 Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
32 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Vicente Cascione

Gonzaga Patriota

Pedro Canedo

PTB

PSB

PL

Nelson MarquezeJli

Nilson Gibson

Luiz Buaiz

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Benedito de Lira
Carlos Melles
Cláudio Chaves
Luiz Moreira

Antônio do Valle
Hélio Rosas
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
SUas Brasileiro

Amon Bezerra
Feu RoS'i
Jovair Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Ciro Nogueira
Francisco Horta

Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Vanessa Felippe

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Orcino Gonçalves
Valdir Colatto

Zaire Rezende
1 vaga

PSDB

Adelson Ribeiro
Alzira Ewerton

Dalila Figueiredo
Paulo Feijó

Renato Johnsson
Roberto Rocha

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Titulares

Francisco Horta
José Lourenço
Paulo Bornhausen
Sarney Filho

Germano Rigotto
2 vagas

José Aníbal
Nelson Marchezan
Octávio Elísio

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

Suplentes

PFL

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Werner Wanderer

Bloco PMDB, PSD, PSL

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga

PSDB

Amon Bezerra
Feu Rosa

José Thomaz Nonô

Bloco PT, PDT, PCdoB

Geraldo Pastana
Haroldo Lima

Maria da Conceição Tavares

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genoíno

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Fernando Zuppo Ari Magalhães

PPB

Fernando Ribas Carli



Arlindo Vargas Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Servo de Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

PFL
Francisco Rodrigues Cláudio Chaves
Vic Pires Franco Murilo Pinheiro

Bloco PMDB, PSD, PSL
Confúcio Moura Pinheiro Landim
José Priante Regina Lino

Delfim Netto
Júlio Redecker

PTB

José Teles
Ushitaro Kamia

Titulares Suplentes

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A TRATAR DA QUESTÃO POR- Antônio Feijão

TUÁRIA NACIONAL COM A FINALIDADE DE VI- Salomão Cruz

SITAR PORTOS BRASILEIROS.! EM PARTICU-
LAR SANTOS E VIToRIA

GilneyViana
Socorro Gomes

PSDB

Bloco PT, PDT, PCdoB

A1zira Ewerton
Moisés Bennesby

Aldo Rebelo
Matheus Schmidt

Presidente: Edinho Bez (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Henrique (PMDB)
2º Vice-Presidente: Koyu lha (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
Relator: Lima Netto (PFL)

Titulares

PFL

Suplentes

João Tota
Valdenor Guedes

José Coimbra

PPB

PTB

carlos Airton
Luís Barbosa

1 vaga

José Carlos Aleluia
Lima Netto

Augusto Viveiros
Carlos Alberto Campista

Secretária: Maria Helena Co de Oliveira
Local: Servo Comissões Especo - Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-706717052

Presidente: Socorro Gomes (PedoB)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMDB)
Relator: Antônio Feijão (PSDB)

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Com. Tempo, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS

DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
ILEGAL DE PLANTAS E

MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA

Salomão Cruz (PSDB)
Sarney Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

Edinho Bez

[
João Henrique
PSDB]
Koyu lha
Marcus Vicente

Carlos Santana
Teima de Souza

Lamartine PoseUa
Nilton Baiano

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

Hermes ParcianeUo
Mário Martins

F~u Rosa~)
Paulo Feijó

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Nedson Micheleti
1 vaga

PPB

José Janene
1 vaga

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Simara EUery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
serviço de Comissões Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7062/7061



COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR,
NO PER[ODO

DE 17-10-96 A 30-6-97,
A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS
E EXTENSAS

PORÇÕES DE
TERRAS BRASILEIRAS

POR GRUPOS ASIÁTICOS

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS CONDI

ÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE DESESTATI
ZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E DOCUMEN-
TOS DISPON[VEIS NA CENTRAL DE INFORMA

ÇÕES SOBRE A EMPRESA,
DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7066/7067

Suplentes

Autor: Presidência

Miro Teixeira (POT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PedoB)
Tuga Angerami (PSOB)

Proposição:

Coordenador: Miro Teixeira (POT)

Titulares

Antônio Brasil (PMOB)
Jair Bolsonaro (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

Secretário: Mário Orausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7066/7067

Luiz Femando (PSOB)
Osmir Lima (PFL)

Paudemey Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PedoB)

Coordenador: Gilney Viana (PT)
Antônio Brasil (PMOB)
Femando Gabeira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)
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