
República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONALDIÁRIO
ANO L - N° 144 SÁBADO, 16 DE SETEMBRO DE 1995

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SEÇÃO I

BRASÍLIA - DF

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, José Sarney, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Re
gimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N° 41, DE 1995

Autoriza a União a antecipar a entrega das garantias necessárias à cobertura de 100%
do principal e 12 meses de juros dos Bônus ao Par e de Desconto do Piano Brasileiro de Financia·
mento de 1992.

o Senado Federal resolve:
Art. 1° É a União autorizada a antecipar a entrega das garantias necessfuias à cobertura de 100% do principal e 12

meses de juros dos Bônus, ao Par e de Desconto do Plano Brasileiro de Financiamento de 1992.
Parágrafo único. A antecipação autorizada no caput deste artigo refere-se às garantias relativas às parcelas de outubro de 1995

e de abril de 1996, totalizando custo total estimado para acompra de títulos que ser:vi.rão de garantia para os Bônus ao Par e Bônus de
Desconto de US$572,O milhões, sendo US$277,O milhões pertinentes a outubro prQXÍIDo e US$295 milhões a abril de 1996.

Art. 2° Esta resolução entra~ vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam~~ as disposições em contrário.
Senado Federal, 15 de setembro de 1995. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, José Sarney, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento

Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N° 42, DE 1995

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de São Paulo - LFTP, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária do Esta·
do, vencível no segundo semestre de 1995.

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É O Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar operação de crédito interno, mediante emissão Le

tras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFIP, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobilifuia,
vencível no segundo semestre de 1995.

Art. 2° A operação de crédito a que se refere o artigo anterior deverá ser realizada nas seguintes condições:
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a) quantidade: a ser defIDida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos termos do § 6° do
art. 15 da Resolução nO 11, de 1994, do Senado Federal, deduzida a parcela de 2% dos títulos a serem substituídos;

b) modalidade: nominativa-trnnsferfvel;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei nO 2.376, de 25 de no-

vembro de 1987;
d) prazo: um a cento e vinte meses;
e) valor nominal: R$I,OO (um real)
f) características dos títulos a serem substituídos:

Título Vencimento Ouantidade

521825 15-9-95 10.214584.657

521825 15-12-95 22389349.064

Total 32.603.933.721

g) previsão de colocação e vencimento dos titulos a serem emitidos:

Coloca<:ão Vencimento Título Data·Base

15-9-95 15-9-2000 521827 15-9-95

15-12-95 15-12-2000 521827 15-12-95

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução nO 565, de 20 de setembro de 1979, do
Banco Central do Brasil.

i) autorização legislativa: Lei nO 5.684, de 28 de maio de 1987; Decreto nO 9.526, de 18 de janeiro de 1989; 'Decreto
nO 30.261, de 16 de agosto de 1989; e resolução nO 61, de 30 de dezembro de 1991. .

Art. 3° O prazo para o exercício da autorização é de duzentos e setenta dias, contados da publicação desta Resolução.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 d~ setembro de 1995. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.

48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N° 109, DE 1995

Aprova os atos bilaterais celebrados entre o Governo da República Federativa do Bra·
sil e o Governo da República Federal da Alemanha, em Brasília, em 6 de abril de 1995.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São aprovados os textos dos atos bilaterais celebrados entre o Governo da República Federativa do Brasil e o

Governo da República Federal da Alemanha, em Brasília, em 6 de abril de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão dos

referidos textos, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, l, da Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patrimÔnio nacional.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de setembro de 1995. - Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

*o texto acima citado está publicado no DCN (Seção m, de 16-9-95.

sUMÁRIo
1- ATA DA 141- SESSÃO, DA CÂMARA DOS DEPU·

TADOS, DA 1- SESSÃO LEGISLATIVA, DA 50" LEGISLA
TURA, EM 15 DE SETEMBRO DE 1995.

I - Abertura da Sessão
n - Leitura e assinatura da Ata da Sessão anterior
m - Leitura do Expediente
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AVISOS

N" 1.917195 - Do Excelen1fssimo Senh<r Clovis de BatrOS
Carvalho, Ministro de Estado Clefe da Casa Civil da Presidência
daRepúbIa, que encaminha a Mensagem n0938195.

N" 1.918195 - Do Excelen1fssimo Senhor Clóvis de BatrOS
Carvalho, Ministro de Estado Clefe da Casa Civil da Presidência
da República, que encaminha a Mensagem nO 939195.

OFÍCIOS

N" 896195 - Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Lider
do Bloco Parlamentar (pFllPTB), informando que o Deputado
Antônio Geraldo deixa de fazer part;e da Comissio Especial desti
nada a proferir parecer APEC nO 96/92, que introduz modif~s
naesl1UllJIa do PoderJudici6rio."

I N" 1~95 - Do Senb<r DepJtado lalé A1fual, lider do
PSJ)B,~ a substitujçio do DepJtado ADtmo AmeJiam pelo
DepJtadoLúiz Carlos Hauly na C<missM> de FIDIIDÇ8S eTributaçio.

N" 1.447195 - Do Senh<r Deputado 1016 Anibal. Líder do
PSDB, indicando às Deputados do referido partido que faria~e
da Comilllio Especial destinada a ap-eciar a PEC nO 163-N95..
qu~ "altera os arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Tl'lIDSÍÚlri8S, introduzidos pela Emenda Coostitucional de Revisio
nOY94 (Fundo Social de &nergência)".

N" 1.448195 - Do Senhor Deputado losé Anibal. Lider do
PSDB, indicando os Deputados do referido partido que integrarão
a Comissio Especial destiilada a apeciar a PEC n° 32-A/95, que
''modif!ca a redaçio do artigo 196 da Constituiçio Federal".

N" 1.449195 - Do Senhor Deputado losé Anibal. Lider do
PSDB, indicando os Deputados do referido partido que integrarão
a Comissio Especial destinada a ap-eciar a PEC n° 33-A/95, que
''tnodiftea o sistema de previdência social, estabelece normas de
transiçio e dA outras providências".

N" 697/95 -Do Senhor Deputado MimeI Temer, lider do
PMDB, comunicando que o Deputado large Tadeu passa a inte
grar a Comissio Especial destinadá "ap-eciar e dar parecer sobre
todas as proposições em trimite nesta Casa, referentes aos jogos e
a regulameJUçio dos cassinos no Brasil".

N" 69&'95 - Do Senhor Deputado MimeI Temer, lider do
P~B.. indicando~~tadosdo referido partidp que integrarão
a ~Issio Especial destinada a apeciar a PEC n° 33-A/95, que
''tnodiftea o sistema de pnwid&lcia social, estabelece normas de
transiçio e dA outras providências".

N" 699195 - Do Senhor Deputado MimeI Temer, lider do
PMDB.. indicando~ DeJll;ltados do referido partido que integrarão
a Comissio Especial destinada a apeciar a PEC nO 32-A/95, que
''modifica a redaçio do artigo 196 da Constituição Federal".

N" 7CXY95 - Do Senhor Deputado MimeI Temer, lider do
PMDB, indicando os Deputados do referido partido que faria par
te da Comissio Especial destinada a ap-eciar a PEC nO 163-AI95
que "altera os artigos 71 e 72 do Ato das Disposições Coostituc~
nais Transit6rias, introduzidos pela Emenda Constitucional de Re
visio nO Y94 (Fundo Sociàl de Emergência)".

NO 561195 -Do Senhor Deputado Francisco Dornelles, li
der do PPR, indicando os Deputados

do referido partido que integraria a Comissio Especial des
tinada a apreciar a PEC nO 1195, que "dA nova redação ao § 5° do
artigo 14 da Coostituiçio Federal".

N" 562195 - Do Senh<r Deputado Francisco Dornelles. li
der do PPR, indicando os Deputados do M'erído p8rtido que integra
mo a Comissiio Especial destinada a .........n.... a PEC n° 19195 que
" ....._L..l_ -r---'
atUIUD-...> dunçio de mandltos de Prefeitos. e de Vtce-Prefeitos

e Vtll'Olldaes a serem eleitos em 1996, e dA outras pnwidências".

N" 721195 - Do Senhor Deputado Francisco Dornelles, U
der do PPR, indicando os Deputados do referido partido que inte
gratio a Comissão Especial destinada a apreciar a PEC nO
32-AI95, que "modifica a redação do artigo 196 da Constituição
Federal". .

N" 722195 - Do Senhor Deputado Francisco Dornelles, U
der do PPR, indicando os Deputados do referido partido que inte
gratio a Comissão Especial destinada a apreciar a PEC nO
33-AI95, que "modifica o sistema de previdência social, estabelece
normas de transição e dá outras providências".

ND 733/95 - Do Senhor Deputado Francisco Dornelles, U
der do PPR, indicando os Deputados do referido partido que farão
parte da Comissão Especial destinada a apreciar a PEC nO 163
Al95, que "altera os arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, introduzidos pela Emenda Constitucional de
Revisão nO 1194 (Fundo Social de Emergência)".

N° 608/95 - Do Senhor Deputado Valdemar Costa Neto
Líder do BI~ Parlamentar (pL/PSC/PSD), indicando os Deputa~
dos do refendo Bloco que farão parte da Comissão Especial desti
nada a apreciar a PEC nO 163-A/95, que "altera os arts. 71 e 72 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzidos
pela Emenda Constitucional de Revisão nO 1/94 (Fundo Social de
Emergência)".

N" 155/95 - Do Senhor Depntado Aldo Rebelo, Líder do
PCdoB, indicando os Deputados do referido partido que integrarão
a ~ssão Especial destinada a apreciar a PEC n° 32-N95, que
modifica a redação do artigo 196 da Constituição Federal".

N" 156195 - Do Senhor Deputado Aldo Rebelo, Líder do
PCdoB, indicando os Deputados do referido partido que integrarão
a Comissão Especial destinada a apreciar a PEC nO 33-N95, que
''modifica o sistema de previdência social, estabelece nonnas de
transição e dA outras providências".

N° 163/95 - Do Senhor Deputado Aldo Rebelo, Líder do
PCdoB, indicando os Deputados do referido partido que farão par
te da Comissão Especial destinada a apreciar a PEC n° 163-A/95 ,
que "altera os arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, introduzidos pela Emenda Constitucional de Revisão
nO 1194 (Fundo Social de Emergência)".
· N" 384195 - Do Senhor Deputado Roberto Magalhães, Pre-
Slden~ da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, que
encaminha as proposições que relaciona.
· N" 385195 - Do Senhor Deputado Roberto f\1agalhães, Pre-

Sldente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, co
municando que a referida Comissão apreciou a PEC n° 163/95.

N° 589/95 - Do Senhor Deputado Pauderney Avelino, Pre
sidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, comuni
cando que a referida Comissão apreciou o PL nO 4.511194.
· N" 878195 - Do Senhor Deputado Pauderney Avelino, Pre-

sldente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, comuni
cando que a referida Comissão apreciou o Pl n° 15/95.

. N" 1.108/95 - Do Senhor Deputado Pauderney Avelino,
Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio co
municando lIDe a referida Comissão apreciou o PL nO 34195. '

. N" 1.558195 - Do Senhor Deputado Pauderney Avelino,
Presldente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio co
municando que a referida Comissão apreciou o PL n° 2.924192.

N° 1.564195 - Do Senhór DeIiJtado Pauderney Avelino,
Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio c0

municando que a referida Comissão apreciou o PL nO 284195. '
N" 098195 - Do Senhor Deputado Gonzaga Mola, Presiden

te da Comissão de FInanças e Tributação, comunicando que a refe
rida Comissão concluiu no mérito, pela rejeição do Projeto e das
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emendas adotadas na Comissão de Agricultura e Politica Rural, ao
PL nO 3.242-AJ92.

N° 373/95 - Do Senhor Deputado Roberto Jefferson, Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando
que a referida Comissão apreciou o PL nO 4.439/94.

N° 374195 - Do Senhor Deputado Roberto Jefferson, Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando
que a referida Comissão apreciou o PL nO 4.681/94.

N° 375/95 - Do Senhor Deputado Roberto Jefferson, Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando
que a referida Comissão apreciou o PL nO 279/95.

N° 376/95 - Do Senhor Deputado Roberto Jefferson, Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando
que a referida Comissão apreciou o PL nO 456/95.

N° 377/95 - Do Senhor Deputado Roberto Jefferson, Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando
que a referida Comissão apreciou o PL nO 320/95.

N° 378/95 - Do Senhor Deputado Roberto Jefferson, Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando
que a referida Comissão apreciou o PL nO 393/95.

N° 387/95 - Do Senhor Deputado Roberto Jefferson, Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Família, solicitando a
desapensação do PL nO 3.526/93 do PL nO 1.980/91.

N° 388/95 - Do Senhor Deputado Roberto Jefferson, Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando
que a referida Comissão apreciou o PL nO 1.207/91.

N° 389/95 - Do Senhor Deputado Roberto Jefferson, Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando
que a referida Comissão apreciou o PL nO 4.916/95.

N° 390/95 - Do Senhor Deputado Roberto Jefferson, Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando
que a referida Comissão apreciou o PL n° 184/95.

N° 391/95 - Do Senhor Deputado Roberto Jefferson, Presi
dente da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando
que a referida Comissão apreciou o PL nO 588/95.

N° 076/95 - Do Senhor Deputado Moreira Franco, Presi
dente da Comissão de Viação e Transportes, comunicando que a
referida Comissão rejeitou o PL nO 516195.

N° 078/95 - Do Senhor Deputado Moreira Franco, Presi
dente da Comissão de Viação e Transportes, comunicando que de
clarou prejudicado o PL n° 808/95.

N° 102/95 - Do Senhor Deputado Philemon Rodrigues,
Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão de Via
ção e Transportes, que encaminha a relação das proposições pen
dentes de decisão da referida Comissão, ao término do mês de
agosto/95.

REQUERIMENTOS

- Do Senhor Deputado Luiz Moreira, solicitando a tramita
ção conjunta dos Projetos de Lei n"s 4.556-F/89 e 4.846194.

- Do Senhor Deputado Severino Cavalcanti, solicitando a
transcrição nos Anais da Casa, do artigo do economista Celso Pit
ta, intitulado ''Finanças em Ordem", publicado no Jornal O Estado
de São Paulo.

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Decreto Legislativo nO 74-A, de 1995
(Da Comissão de Relações Exteriores) - Mensagem nO

1.253/94 - Aprova o texto do Acordo de Cooperação para Redu
ção da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produ
ção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo de Cuba, em Brasília, em 29 de agosto de

1994; tendo pareceres: da Comissão de Defesa Nacional, pela
aprovação; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela constitucionalidade juridicidade e técnica legislativa. Penden
te de parecer da Comissão de Seguridade Social e Família.

Projeto de Decreto Legislativo 'n° 143-A, de 1995 (Da Co
missão de Relações Exteriores) - Mensagem n° 379/95 (Aprova o
texto do Acordo de Co-Produção Audiovisual, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Cana
dá, em Brasília, em 27 de janeiro de 1995; tendo parecer da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto, pela aprovação.
Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação.

Projeto de Lei n° 98-A, de 1995 (Do Sr. Odelmo Leão)
Altera o parágrafo 5° do artigo 6° da Lei n° 8.025, de 12 de abril de
1990, estendendo ao servidor aposentado o direito à aquisição de
imóvel funcional; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Ad
ministração e Serviço Público, pela rejeição.

Projeto de Lei n° 147-B,de 1995 (Do Sr. Álvaro Valle)
Dispõe sobre a destinação de fmanciamentos habitacionais ofi
ciais; tendo pareceres: das Comissões de Desenvolvimento Urba
no e Interior e de Finanças e Tributação, pela rejeição.

Projeto de Lei n° l.335-D, de 1991 (Do Sr. Vittorio Medioli
e outros 176) - Dispõe sobre a criação do Serviço Civil Voluntá
rio; tende pareceres: das Comissão de Viação e Transportes, pela
aprovação; da Comissão de Defesa Nacional, pela aprovação, com
emendas; da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, pela aprovação; e da Comissão de Finanças e Tributa
ção, pela inadequação fmanceira e orçamentária deste, e das emen
das adotadas pela Comissão de Defesa Nacional.

• Projeto de Lei nO 2.639-B, de 1992 (Do Sr. Pedro Abrão)
Considera de utilidade pública a Igreja Evangélica Assembléia de
Deus de SancIerIândia, no Estado de Goiás; tendo pareceres: das
Comissões de Seguridade Social e Família e de Educação, Cultura
e Desporto, pela rejeição.

Projeto de Lei n° 2.718-E, de 1992 - Emenda do Senado ao
Projeto de Lei nO 2.718-D, de 1992, que "concede isenção de im
postos aos bens destinados ao prosseguimento da execução do
Programa Nacional de Comunicações Domésticas por Satélite".

Projeto de Lei nO 3.220-D, de 1992 (Emenda do Senado ao
Projeto.de Lei nO 3.220-C, de 1992, que "submete à apreciação do
Senado Federal a indicação de diretores ou representantes brasilei
ros em organismos multilateral".

Projeto de Lei n° 3.239-B, de 1992 (Do Sr. Jaques Wagner
e outros 8) - Dá nova redação ao inciso V do artigo 6° da Lei n°
7.713, de 22 de dezembro de 1988, que "altera a legislação do Impos
to de Renda e dá outras providências"; tendo pareceres: da"Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviços Público, pela aprovação,
com emenda; e da Comissão de Finanças e Tributação, pela inadequa
ção fmanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

Projeto de Lei nO 3.250-B, de 1992 (Do Senado Federal) 
PLS N° 272-/91 - Autoriza as pessoas físicas a abaterem em suas
declarações de renda os gastos com empregados domésticos :e dá
outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Seguridade
Social e Família, pela rejeição deste, e do de nO 2.778/92, apensa
do, com voto em separado do Sr. Clóvis Assis; e da Comissão de
Finanças e Tributação, pela inadequação financeira e orçamentária
e, no mérito, pela rejeição deste, e do de n° 2.778/92, apensado.

Projeto de Lei nO 3.578-E, de 1993 - Emenda do Senado ao
Projeto de Lei nO 3.578-D, de 1993, que "transforma e cria cargos
no Quadro de Pessoal do Conselho da Justiça Federal."

Projeto de Lei nO 3.583-A, de 1989 (Do Sr. Paulo Paim) 
Dispõe sobre a devolução das parcelas pagas no caso de desistência
dos consórcios e dá outras providências; tendo pareceres: da Comis-
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são de Constituição e Justiça e de Redação, pela "constitucionalida
de, jU "dicidade e técnica legislativa, com emenda; e das Comis&õ

de Defesa do Consumidor, Méio Ambiente e Minorias e de
Á vnomia, Indústria e Comércio, pela aprovação, com substituti

vo.
Projeto de Lei nO 3.662-A, de 1989 (Do Sr. Paulo Paim) 

Isenta os trabalhadores aposentados por invalidez, os deficientes
físicos e os idosos acima de 60 anos de idade, do pagamento de
passagens rodoviárias urbanas, intellllunicipais e interestaduais;
tendo pareceres: da Comissão de Viação e Transportes, pela rejei
ção, contra o voto em separado do Sr. Carlos"Lupi; da Comissão
de Finanças e Tributação, pela inadequação fmanceira e orçamen
tária e, no mérito, pela rejeição deste, e do de nO 2HY95, apensado,
contra o voto do Sr. José Fortunati; e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.

Projeto de Lei nO 3.934-A, de 1993 (Do Senado Federal)
PLS N° 28/92 - Estabelece as hipóteses e condições em que o Po
der Público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes
de pessoas vitimadas por crime doloso; tendo pareceres: da Co
missão de Seguridade Social e Familia, pela rejeição; e da Comis
são de Finanças e Tributação, pela inadequação fmanceira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição.

Projeto de Lei n° 4.018-B, de 1993 (Do Senado Federal) 
PLS nO 78/92 - Dispõe sobre arbitragem; tendo pareceres: da C0
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
pela aprovação, com emenda; e da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legis
lativa e, no mérito, pela aprovação deste, e da emenda da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, contra o voto do
Sr. Milton Mendes, que apresentou declaração de voto. "

Projeto de Lei n° 4.294-B, de 1993 (Do Senado Federal)
PLS n° 6/93 - Dispõe sobre a revogação do inciso III do artigo 10
da Lei n° 8.034, de 12 de abril de 1990, no que se refere à suspen
são dos beneficios fiscais para pessoas juódicas, previstos na Lei
n° 7.505, de 2 de julho de 1986, e da Lei n° 8.313, de 23 de de
zembro de 1991, e repristina os efeitos jurldicos da Lei n° 7.505,
de 2 de julho de 1986; tendo pareceres: da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, pela aprovação; e da Comissão de Finanças e
Tributação, pela inadequação fmanceira e orçamentária e, no méri
to, pela rejeição.

Projeto de Lei nO 4579-A, de 1994 (Do Sr. Jackson Pereira)
- Cria a Area de Proteção Ambiental de Caetanos, no Estado do
Ceará; tendo parecer da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela rejeição.

Projeto de Lei n° 4.784-A, de 1994 (Do Sr. Ary Kara) 
Fixa limite para a duração semanal do trabalho doloso dos fonoau
diólogos; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, pela rejeição.

Projeto de Lei n° 4.966-A, de 1990 (Da S~ Rita Camata)
Acrescenta § 60 ao art. 30 da Lei nO 7596, de 10 de abril de 1987;
tendo parecer da Comissão de Trabalho, da Administração e Ser
viço Público, pela rejeição.

Projeto de Lei n° 5.315-D, de 1990 - Emendas do Senado ao
Projeto de Lei nO 5.315-C, de 1990, que "dispõe sobre o arquivamento
de cópias de filmes cinematográficos e dá outras providências."

IV - Pequeno Expediente

FELIPE MENDES - Necessidades de aplicação dos princí
pios da eqüidade e da justiça social na distribuição dos recursos
orçamentários.

WALDIR DIAS - Hospitalização do Padre Raimundo Dias
Negreiros, em Teresina, Estado do Piauí. Relevância dos trabalhos

por ele prestados à população do sul do Estado.
PAUDERNEY AVELINO - Aplausos ao Governo Federal

pela criação do Projeto Ecocidadania, nos moldes do extinto Pro
jeto Rondon.

AGNALDO TIMÓTEO - Denubada, por iniciativa do ora
dor, de dispositivo inserido no relatório da comissão especial da
Reforma Eleitoral, relativo à proibição de "showmícios, Vitória do
Clube de Regatas Flamengo contra o Vélez Sarsfield, da Argenti
na. Discriminação praticada pelo Serviço Brasileiro de Apoio à
Micro e Pequena Empresa - SEBRAE - contra o jornal Tribunal
da Imprensa. Desatenção do Presidente Fernando Henrique Car
doso a pedido de audiência do orador. Cóticas ao Secretário de
Segurança do Estado do Rio de Janeiro, Nilton Cerqueira, pelo tra
tamento dado aos bicheiros . Perseguição política, no Estado, ao
ex-Governador Leonel Brizola.

EDINHO ARAÚJO - Excelência do trabalho desenvolvido
pelo Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa 
SEBRAE - em estímulo e promoção das empresas de pequeno
porte. Inconveniência da aprovação do Projeto de Lei n° 642, que
transfere recursos do SEBRAE para a área de saúde.

CARLOS CARDINAL - Anúncio de apresentação de re
querimento de convocação do Ministro da Agricultura, do Abaste
cimento e da Reforma Agrária, José Eduardo Andrade Vieira, para
prestar esclarecimentos à Casa sobre declarações relativas a no
meações, cortes do orçamento para o Ministério, sua pellllanência
no Governo e crise da agricultura brasileira. Repúdio à ameaça de
impugnação pela Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, das
contas do último Governador do Estado, Sr. Leonel Brizola.

NELSON TRAD - Inveracidade de noticiário sobre decla
rações do Ministro José Andrade Vieira, da Agricultura, do Abas
tecimento e da Reforma Agrária, relativas a nomeações, cortes do
orçamento para o Ministério e sua pennanência no Governo. Fale
cimento ~Q ex-Deputado Federal Fernando Alves Ribeiro, em
Aquidauana, Estado do Mato Grosso.

PAULO R@CHA- Protesto contra o autoritarismo do Go
verno Federal e do Governo do Estado do Pará em relação à orga
nização dos trabalhadores.

GERSON PERES - (pela ordem) - Inauguração de agência da
Empresa brasileira de Correios e Telégrafos no Município de Cametá,
Estado do Pará. Agradecimento ao Ministro Odacir Klein, dos trans
portes, pela destinação de recursos à Rodovia Transama7Ônica.

BENEDITO GUIMARÃES - Redefmição, pela Companhia
Vale do Rio Doce, do modelo de exploração aplicado no Pará,
com reinvestimento no Estado dos lucros obtidos om a comerciali
zação dos minérios extraídos do território paraense.

PAULO PAIM - Apoio ao Deputado Carlos Cardinal pelo
seu pronunciamento sobre julgamento das contas do Governo
Leonel Brizola pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro. Instituição da Emenda Substitutiva Global, do Partido dos
Trabalhadores - PT à Proposta de emenda à Constituição n° 33-A,
de 1995, sobre modificações no sistema de previdência social.

ALCIDES MODESTO - Descaso das autoridades governa
mentais com o relatório da CPI que investigou as origens, causas e
conseqüências da violência no campo.

LUIZ MOREIRA - Fechamento em Brasília, Distrito Fede
ral, por CP! constituída pela Câmara dos Deputados, de estabeleci
mentos exploradores de jogos de bingo.

EFRAIM MORAIS - Lançamentos, por empresários e tra
balhadores, do manifesto ''Reformas sim - Recessão não". Falên
cia de Prefeituras Municipais provocada pela redução dos recursos
do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
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PAES LANDIM - Artigo "O que é ou deve ser uma esco
la", de D. Lourenço de Almeida Prado, publicado no jornal Esta
do de S. Paulo.

AUGUSTO CARVALHO - Urgência na apreciação. pela
Casa, de projeto de lei do orador sobre proibições para ocupantes
de cargos públicos.

ALDO ARANTES - Abaixo-assinado de iniéiativa do PC
do B em solidariedade ao Sr. Leonel Brizola, ex-Governador do
Estado do Rio de Janeiro. "

ELIAS ABRAHÃO - Anúncio de apresentação à Mesa Di
retora da Casa de requerimento para instalação de detetores de me
tais nos recintos da Câmara dos Depltados. Projeto do Ministério
da Educação e do Desporto sobre criação do Fundo Nacional para
a Educação.

NEY LOPES - Aplausos ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso pelo desempenho na visita à Comunidade Econômica Eu
ropéia.

RAIMUNDO BEZERRA - Criação, nos Municípios brasi
leiros, de auditorias com a participação do Ministério Público para
fIscalização das ações do setor Saúde.

MAURI sÉRGIO - Solidariedade ao Ministro Adib Jatene,
da Pasta da Saúde, pela implantação de audit0ri3s para fIscalização
dos recursos nos âmbitos municipal, estadual e federal.

NILSON GmSON - Critérios básicos adotados pelo G0
vernador Miguel Arraes para a tomada de decisões tendentes ao
desenvolvimento de Pernambuco. Empenho do Vice-Presidente
Marco Maciel para a liberação de dotações orçamentárias de inte
resse do Estado. União da bancada petnambucana em tprno da
destinação de maiores recursos no Orçamento Geral da União para
o Estado.

JOSÉ ALDEMIR - Recolhimento de assinaturas para pro
posta de emenda à Constituição inibidora da escalada de políticos
conuptos na Administração Pública. "

GONZAGA PA1RIOfA - Apelo ao Governo Fedeml pela ma
Dlltenção clãs regras do Decreto nO 1.471, de 1995, so1re it:npa.tação.

ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO - Resultado favorável à
manutenção do programa A Voz do Brasil em pesquisa realizada
pelo Programa "Cardivando de Oliveira", da Rádio Sanhauá, de
João Pessoal, Estado da Paraíba.

ÁLVARO VALLE - Conveniência da manutenção, no Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, do Salão Nacional de Artes
Plásticas.

V - Comissão Geral

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Transformação da sessão
plenária em Comissão Geral pata debate do tema "O Quadro
Agrário e a Fome no Brasil". Convite aos expositores para compa
recimento a plenário. Detemrinação do rito procedimental da C0
missão Geral. Usaram da palavra, durante o debate, o Sr. JOÃO
LUIZ HOMEM DE CARVALHO, Secretário de AgriaJltura do Dis
trito Federal; o Sr. Depltado JOSÉ FRITSCH, representante da C0
missão da Agricultura e Política Rural da Câmara dos Depltados.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Aviso sobre proibição de
manifestações nas galerias. Usaram da palavra, durante o debate
os Srs. ÁLVARO AUGUSTO RmEJRO COSTA, Procurador Fe
deral dos Direitos Humanos e Subprocurador-Geral da República;
JOÃO PEDRO STEDILE, Coordenador do Movimento dos Tra
balhadores Rurais Sem Terra.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Reiteração de aviso so
bre proibição regimental de manifestações nas galerias da Casa.

Usaram da palavra, durante o debate o Sr. Deputado NIL
MÁRIo MJRANDA, Presidente da Comissão de Direitos Huma
nos da Câmara dos Deputados; o Sr. OSVALDO RUSSO,
Coordenador da Associação Brasileira de Refonna Agrária; D.
RAIMUNDO DAMASCENO DE ASSIS, Secretário-Geral da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB; o Sr. DARCI
FRIGO, Representante da Comissão Pastofal da Terra; O Sr.
NURI ANDRAUS GASSANI, Presidente do Sindicato Rural do
Distrito Federal; o Sr. FRANCISCO URBANO, Presidente da
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CON
TAG; os Srs. Dejlutados DOMINGOS DUTRA; GONZAGAPA
TRIOTA; ADAO PREITO; ALDO ARANTES; PADRE
ROQUE; GILNEY VIANA; MATHEUS SCHMIDT, MAURI
sÉRGIO.

VI - Encerramento

2 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO nOs 882, a
887,910 a 913 e917 de 1995, compareceres e despachos.

COMISSÕES

3-ATASDASCOMISSÕES

a) Comissão de Agricultura, e Política Rural, 30- Reunião
(Audiência Pública), em 16-8-95: 31& Reunião (Ordinária), em 17
8-95; 32& Reunião (Audiência Pública), em 23-8-95. 33& Reunião
(Audiência Pública), em 24-8-95 e, 34& Reunião (Audiência Públi
ca), em 31-8-95.

b) Comissão de Educação, Cultura e Desporto, 24& Reunião
(Ordinária), em 13-9-95.

c) Comissão de Finanças e Tributação, 27& Reunião (Ordi
nária), em 13-9-95

d) Comissão de Trabalho, de Administração e SelViço Pú
blico, 32& Reunião (Ordinária), em 30-8-95: 33& Reunião (Audiên
cia Pública), em 31-8-95 e, 34& Reunião (Ordinária), em 13-9-95.

e) CPI - destinada a investigar a situação dos Bingo~ no
Brasil,* 16& (Ordinária), em 12-9-95, e * 17& Reunião (Ordinária),
em 13-9-95

f) CPI - destinada a investigar a ocorrência de possíveis ir
regularidades da fabricação de medicamentos, * 6& Reunião (Ordi
nária), em 12-9-95.

*Atas com notas taquigráficas.

4 - DISTRIBuiçÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e In

formática, nO 22/95, em 14-9-95.

b) Comissão de Defesa Nacional, nOs 30/95, em 13-9-95;
31195, em 14-9-95 e, 32195, em 15-9-95.

c) Comissão de Educação, Cultura e Despotos, nOs 30/95,
em 15-9-95.

d) Comissão de Finanças e Tributação, nO 37/95, em 15-9-
95.

e) Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, nO 2195,
em 15-9-95.

f) Comissão de Relações Exteriores, nO 18/95, em 13-9-95.

5 - REDISTUBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Economia, Indústria e Comércio, nO 08/95,

em"14-9-95.

b) Comissão de Finanças e Tnootação, nO 10'95, em 14-9-95.

6-MESA

7 - LIDERES E VICE.LIDERES

8 - COMISSÕES
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Ata da 1418 Sessão, em 15 de setembro de 1995
Presidência dos Srs.: Ronaldo Perim, 1OVice-Presidente,· Nilson Gibson

§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 9 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Ronaldo Perlm
Benedito Domingos

Amapá

Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPR;' Fãtima
Pelaes - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - PP.

Pará

Benedito Guimarães - PPR; Paulo Rocha - PT.

Amazonas

Paudemey Avelino-PPR.

Acre

Zila Bezerra- PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Paulo Mourão - PPR.

Maranhão

Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Raimundo Bezerra - PMDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Felipe Mendes - PPR; Paes Lan
dim- Bloco - PFL; Waldir Dias - PPR.

Rio Grande do Norte

Augusto VIVeíros- Bloco-PFL; BetinhoRosado- Bloco-m..

Paraíba

Efraim Morais - Bloco - PFL; José Aldemir - PMDB.

Pernambuco

Fernando Ferro - PT; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Nilson Gibson - Bloco - PSB; Roberto Fontes - Bloco - PFL;
Roberto Magalhães - Bloco - PFL.

Bahia

Luiz Moreira - Bloco - PFL; Prisco Viana - PPR; Simara
Ellery - PMDB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Minas Gerais

Herculano Anghinetti - PSDB; Márcio Reinaldo Moreira
- PP; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Tilden Santiago 
PT.

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PPR.

São Paulo

Arnaldo Madeira - PSDB; Edinho Araújo - PMDB; Lucia
noZica-PT.

Mato Grosso

Rogérib Silva - PPR.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Pedro Wilson - PT; Roberto Bales
fIa-PPR.

Mato Grosso do Sul

Nelson Trad- Bloco-PTB.

Paraná

Elias Abrahão - PMDB; Nelson Meur.er - PP.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adylson Motta - PPR; Aírton Dipp
PDT; Carlos Cardinal- PDT; Júlio Redecker - PPR; - Paulo Paim
- PT; Wilson Branco - PMDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A lista de presen
ça registra o comparecimento de 56 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro ini

ciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário .J?IOCederá à leitura da ata da sessão ante-
nor.

fi - LEITURA DA ATA

O SR. PAULO ROCHA, selVindo como 2° Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem obser
vações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se à leitura
do expediente.

O SR. PAULO ROCHA, selVindo como 1° Secretário,
procede à leitura do seguinte

m - EXPEDIENTE

AVISOS
Do Dmo Sr. Clóvis de Barros Carvalho, Ministro de Es·
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tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, nos se·
guintes termos:
Aviso nO 1.917 - SUPAR/C. CIVU..

Brasília, 31 de agosto de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual o Excelen

tíssimo Senhor Presidente da República indica o Senhor Deputado
ELTON ROHNELT para exercer a função de Vice-Líder do Go
verno.

Atenciosamente
Clovis de Barros Carvalho, Ministro de Estado Chefe da

Casa Civil da Presidência da República.

MENSAGEM N° 938

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados
Nos termos do artigo 11 do Regimento Interno dessa Casa

do Congresso Nacional, indico o Senhor Deputado ELTON ROH
NELT para exercer a função de Vice-Líder do Governo.

Brasília, 31 de agosto de 1995. - Luís Eduardo, Presiden-
te.
Aviso nO 1.918 - SUPAR/C. CIVU..

Brasília, 31 de agosto de 1995.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília- DF.

.,. Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual o o Exce

lentíssimo Senhor Presidente da República indica o Senhor Depu
tado ARNALDO MADEIRA para exercer a função de Vice-Líder
do Governo.

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

MENSAGEM N° 939

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do artigo 11 do Regimento Interno dessa Casa do

Congresso Nacional, indico o Senhor Deputado ARNALDO FARIA
MADEIRA, para exercer a função de Vice-Líder do Governo.

Brasília, 31 de agosto de 1995. - Luís Eduardo, Presidente.

OFÍCIOS
Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco

Parlamentar (pFLIPTB), nos seguintes termos:
Ofício n° 896-L-PFU95

Brasília, 6 de setembro de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Informo a V. Ex. que o Deputado ANTÔNIO GERALDO,

PFL - PE, deixa de fazer parte, como membro suplente, a Comis
são Especial destinada a apreciar a Proposta de Emenda à Consti
tuição nO 96/92 que ''Introduz.modificações na estrutura do Poder
Judiciário".

Outrossim, indico para a referida vaga o Deputado PAES
LANDIM, PFL - PI.

Nesta oportunidade, apresento a V. ExA
• protestos de estima

e apreço. - Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
Defiro
Em 15-9-95.

Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado José Aníbal, Líder do PSDB, nos se·

guintes termos:
Of. PSDBlIlno 1.445/95

Brasília, 6 de setembro de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente, venho solicitar a Vossa Excelência a
gentileza de determinar a substituição do Deputado ANTÔNIO
AURELIANO pelo Deputado LUIZ CARLOS HAULY, como
membro suplente, na Comissão de Finanças e tributação.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço. - Deputado José Aníbal, Líder do
PSDB.
Of. PSDBIIIN° 1.447/95

Brasília, 5 de setembro de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, nos termos
regimentais, os Excelentíssimos Senhores Deputados ANTÔNIO
KANDIR, MÁRCIO FORTES, ROBERTO BRANT e ADROAL
DO STRECK, como membros titulares, e YEDA CRUSIUS,
JOÃO LEÃO, FIRMO DE CASTRO e ROBERTO ARAÚJO
como membros suplentes, para integrarem a Comissão Especial,
destinada a apreciar a Proposta de Emenda à Constituição nO 163
A, de 1995, do Poder Executivo, "que altera os arts. 71 e 72 do
Aio das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzidas
pela Emenda da Constituição de Revisão nO 1, de 1994 (Fundo So
cial de Emergência)".

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço.

Deputado José Aníbal, Líder do PSDB.
Of. PSDBlIlno 1.448/95

Brasília, 6 de setembro de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, nos termos
regimentais, os Excelentíssimos Senhores Deputados CARLOS
MOSCONI, JORGE ANDERS, ROBERTO SANTOS e SEBAS
TIÃO MADEIRA, como membros titulares, e ROMMEL FEIJÓ,
JOVAIR ARANTES, B. SÁ e CIPRIANO CORREIA como mem
bros suplentes, para integrarem a Comissão Especial, destinada a
apreciar a Proposta de Emenda à Constituição nO 32-A, de 1995,
do Poder Executivo, "que modifica a redação do artigo 196 da
Constituição Federal.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço.

Deputado José Aníbal, Líder do PSDB.
OF. PSDl~/I/N° 1.449/95

Brasília, 6 de setembro de 1995
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A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

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

regimentais, os Excelentíssimos Senhores Deputados ANTÔNIO
KANDIR, EDUARDO MASCARENHAS, YEDA CRUSIUS e
PIMENTEL GOMES, como membros titulares, e CARLOS MOS
CONI, FEU ROSA, CECI CUNHA e osMÂNIO PEREIRA,
como membros suplentes, para integrarem a Comissão Especial,
destinada a apreciar a Proposta de Emenda à Constituição nO 33-A,
de 1995, do Poder Executivo, "que modifica o sistema de previ
dência social, estabelece normas de transição e dá outras providên
cias".

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência-manifestações
de elevada estima e apreço.

Deputado José Aníbal, Líder do PSDB.
Do Sr. Michel Temer, Líder do PMDB, nos seguintes

termos:
OfJGABlI/no 697

Brasília, 6 de setembro de 1995

Brasília, 6 de setembro de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em aditamento ao Ofício SGMIP n° 1.03Q195, encaminho a

Vossa Excelência a ralação dos nomes dos Deputados do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB que integrarão a
Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta de Emenda à
Constituição nO 32, de 1995, que "modifica o a redação do artigo
196 da Constituição Federal".
Titulares Suplentes
André Puccinelli Armando Abílio
José Pinotti Fernando Gomes
Laire Rosado Nilton Baiano
Raimundo Bezerra Saraiva Felipe

Outrossim, informo-lhe que as vagas restantes serão preen
chidas oportunamente.

Atenciosamente, Deputado Michel Temer, Líder do
PMDB
OFJGAB/J/W 700

Brasília, 6 de setembro de 1995

Suplentes
Darcísio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Mauri Sérgio
Olavo Calheiros

Brasília, 6 de setembro de 1995

Suplentes
AmôalGomes
Hélio Rosas
Hermes Parcianello
Ricardo Rique

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em aditamento ao Ofício SMlP If l..039195, encaminho a

Vossa Excelência a ralação dos nomes dos Deputados do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB que integrarão a
Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta de Emenda à
Constituição n° 163-A, de 1995, que "altera os arts. 71 e 72 do Ato
das Disposições Constitucionais T--ansitórias, introduzidos pela
Emenda Constitucional de Revisão nOl, de 1994 (Fundo Social de
Emergência)".
Titulares
Albérico Filho
Fernando Diniz
Gonzaga Mota
José Luiz Clerot
Paulo Ritzel
Pedro Novais

Outrossim, informo-lhe que as vagas restantes são preenchi
das oportunamente.

Atenciosamente, Deputado Michel Temer, Líder do
PMDB.

Do Sr. Deputado Francisco Dornelles, LírJer do PPR, nos
seguintes termos:
OF. N° 561/95 Brasília, 22 de junho de 1995
A Sua Excelência o Senhor,
Deputado Luís Eduardo,
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente
Tenho a hora de indicar a Vossa Excelência pelo Partido

Progressista Reformador - PPR, os Deputados RICARDO lZAR e
WAGNER SALUSTIANO como titulares, EURICO MIRANDA
e JOSÉ CARLOS LARCEDA como suplentes, para integrarem a
Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta de Emenda à
Constituição nOl, de 1995, de Deputado Mendonça Filho e outros,
que "dá nova redação ao § 5° do artigo 14 da Constituição Fede
ral".

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Preddente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado JORGE TA

DEU MUDALEN passa a integrar, na qualidade de suplente, a
Comissão Especial destinada a apreciar e dar parecer sobre todas
as proposições, em trâmite nesta Casa, referentes aos jogos e a re
gulamentação dos cassinos no Brasil, em vaga existente.

Renovo, na oportunidade, protestos de consideração e apre-
ço.

Deputado Michel Temer, Líder do PMDB.
Defiro.
Em 15-9-95
Luís Eduardo Presidente

OFJGAB/J/N° 698

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em adiatamento ao Ofício SGMlP n° 1.031195, encaminho

a Vossa Excelência a ralação dos nomes dos Deputados do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB que integrarão a
Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta de Emenda à
Constituição nO 33, de 1995, que "modifica o sistema de previdên
cia social, estabelece normas de transição e dá outras providên
cias".
Titulares
Eeuler Ribeiro
José Aldemir
Lydia Quinan
Marisa Serrano
Remi Trinta
Rita Camata
Outrossim, informo-lhe que as vagas restantes serão preenchidas
oportunamente.

Atenciosamente, Deputado Michel Temer. Líder do
PMDB.
OFJGAB/J/N° 699



Brasília, 31 de agosto de 1995

Brasília, 31 de agosto de 1995

Brasília, 5 de setembro de 1995

Brasília, 6 de setembro de 1995.
Exmo Sr. Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Senhor Presidente:
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os Deputados

Eujãcio Simões, como titular, e Expedito Júnior, como suplente.
para integrarem a comissão Especial destinada a apreciar a Pro
posta de Emenda à Constituição nO 163-A, de 1995, do Poder Exe
cutivo, que "altera os arts. 71 e 72 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, introduzidos pela Emenda Constitu
cional de Revisão n° 1, de 1994 (Fundo social de Emergência)".

Este oficio irá retificar o of. nO 607/95 BP-PVPSDIPSC.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os

meus protestos de levado apreço e distinta consideração.
Deputado Valdemar Costa Neto, - lider do Bloco

fLJPSDIPSC.
Do Sr. Deputado Aldo Rebelo, Líder do PCdoB, nos se

guintes termos:
Of.o° 155195

Excelentíssimo Senhor
Deputado Luis Eduardo
MO. Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo
MO Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

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

QUEIROZ, como, membro efetivo e a Deputada JANDIRA FEG
HALL COIDÓ suplente, para participar da Comissão Especial desti
nada a apreciar a proposta de Emenda à Constituição nO 32, de
1995, do Poder Executivo, que "modifica a redação do art. 196 da
Constituição Federal".

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos de elevada
estima.

Deputado Aldo Rebdo, - líder do PCdoB.
Of. nO 156195

Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo
MO Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Senhor Presidente,
Indico, nos tennos regimentais, a Deputada JANDIRA FEG

HAU como, membro efetivo e o Deputado AGNELO QUEIROZ,
como suplente, para participarem da Comissão Especial destinada a
apreciar a proposta de Emenda à Constituição nO 33, de 1995, do Po
der Executivo, que "Modifica o Sistema de Previdência Social, esta
belece normas de transição e dá outras providências".

Deputado Aldo Rebdo, - líder do PCdoB.
Of. nO 163195

Brasília, 29 de agosto de 1995

Brasília, 31 de agosto de 1995

Brasília,6 de setembro de 1995
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Atenciosamente, DepIIadoFrandscoDOrndles,UdecdoPPR. rias, introduzidos pela Emenda Constitucional de Revisão nO I, de
OF. N° 561195 1994 (Fundo Social de Emergência)",

AtencDlamente, - DepIladoFrandsco Dornelles, lidec do PPR
Do Senhor Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do

Bloco Parlarmentar (PLlPSDJPSC), nos seguintes termos:
OF. NO 60&'95 BP-PUPSDIPSC

PPR.
OF. N° 721195

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente do Câmara dos Deputados
NESTA

Senhor Presidente
Tenho a homa de indicar a Vossa Excelência pelo Partido

Progressista Reformador - PPR, os Deputados RICARDO IZAR e
WAGNER SALUSTIANO como titulares, EURICO MIRANDA
e como suplentes, para integrarem a Comissão Especial destinada
a apreciar a Proposta de Emenda lá Constituição nO 19, de 1995, do
Deputado Coriolano Sales e outros, que "estabelece duração de
mandatos de prefeitos, e de Vice-Prefeitos e Vereadores a serem
eleitos em 1996, e dá outras providências".

Atenciosamente, Deputado Francisco Dornelles, Líder do PPR.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente do Câmara dos Deputados
Nesta
OF. NO 721195

Senhor Presidente
Tenho a homa de indicar a Vossa Excelência pelo Partido

Progressista Reformador PPR, os Deputados MOACYR AN
DRADE, ADYLSON MOITA e WALDIR RmEIRO DIAS,
como titulares e o Deputado WAGNER SALUSTIANO, como su
plente, para integrarem a Comissão Especial destinada a "apreciar
a Proposta de Emenda à Constituição n° 32, de 1995, do Poder
Executivo, que ''modificado a redação do artigo 196 da Constitui
ção Federal".

Atenciosamente, - Deputado Francisco Dornelles, líder do

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido

Progressista Reformador - PPR, os DeJll!tados WAGNER SA
LUSTIANO, ANIVALDO VALE e ROGÉRIO Sn..VA, como ti
tulares AlZIRA EWERTON, como suplente, para integrarem a
Comissão Especial destinada a apreciar a Proposta de Emenda à
Constituição nO 163-A, de 1995, do Poder Executivo, que "altera
os arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transit6-

A sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente do Câmara dos Deputados

Senhor Presidente
Tenho a homa de indicar a Vossa Excelência pelo Partido

Progressista Reformador - PPR, os Deputados ARNALDO FA
RIA DE SÁ, PRISCO VIANA e MÁRIO CAVALLAZI, como ti
tulares e Deputada CÉLIA MENDES, como suplente, para
integrarem a Comissão Especial destinada a "apreciar a Proposta
de Emenda à Constituição nO 33 de 1995 do Poder Executivo que
modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de
transição e dá outras providências".

Atenciosamente, - DepIlado FI"IlIKisco Domdles, lidecdo PPR.
OF. N° 733/95
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Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, o Deputago INÁCIO AR

RUDA, como membro efetivo e o Deputado SERGIO MIRAN
DA, como suplente, para participarem da Comissão Especial
destinanda a apreciar a Proposta de Emenda à Constituição nO 163
A de 1995, do Poder Executivo, que "altera os arts. 71 e 72 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzidos pela
Emenda Constitucional de Revisão nO 1, de 1994 (Fundo Social de
Emergência)".

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos de elevada
estima.

Deputado Aldo Rebelo, líder do PCdoB.
Do Sr. Deputado Roberto Magalhães, Presidente da Co

missão de Constituição e Justiça e de Redação, no seguintes
termos:
Of. n° P-384/95-CCJR

Brasília, 30 de agosto de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Senhor Presidente,
Encaminho a V. Ex", para as providências regimentais cabí

veis, as proposições abaixo relacionadas, apreciadas por esta Co
missão de 29 de agosto do corrente.

- Emenda de Plenário ao PDL n° 214-N92; e
- Ofício do STFn° 537/P-1995
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus

protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, - Deputado Roberto Magalhães, Presi

dente.
Of. nO P-385/95

Brasília, 31 de agosto de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao art. 58 do

Regimento Interno, a apreciação, por este Órgão Técnico, em 30 de
agosto do corrente, da Proposta de Emenda à Constituição nO 163/95.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência meus
protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Roberto Magalhães, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Pauderney Avelino, Presidente da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, nos seguintes ter
mos:

Ofício Pres. n° 589/95

Brasília, 9 de junho de 1995

ExmoSr.
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Interno, a aprovação do Projeto de Lei
nO 4.511/94- do Senado Federal (pLS n° 73/93) - que "dispõe so
bre a obrigatoriedade de incluir na nota fiscal o valor do frete do
transporte de combustíveis", para publicação da referida proposi
ção e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Pauderney Avelino, Presidente.

Ofício Pres. nO 878/95

Brasília, 22 de agosto de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este Órgão
Técnico, do Projeto de Lei n° 15, de 1995.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do refe
rido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Pauderney Avelino, Presi-
dente. '

Ofício Pres. nO 1.018/95

Brasília, 22 de agosto de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este Órgão
Técnico, do Projeto de Lei nO 34, de 1995.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do refe
rido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Pauderney Avelino, Presi
dente.

Ofício Pres. nO 1.558/95

Brasília, 31 de agosto de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este Órgão
Técnico, do Projeto de Lei nO 2.924, de 1992.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do refe
rido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Pauderney Avelino, Presi
dente.

Ofício Pres. nO 1.564/95

Brasília, 31 de agosto de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao d~spos

to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este Orgão
Técnico, do Projeto de Lei n" 284, de 1995.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do refe
rido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Pauderney Avelino, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Gonzaga Mota, Presidente da Comis
são de Finanças e Tributação, nos seguintes termos:
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Ofício nO 376195-P

Brasília, 23 de agosto de 1995

Setembro de 1995

Brasília, 23 de agosto de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex", para os fmsprevistos no art. 54, II e art. 58

do Regimento Interno, que esta Comissão concluiu pela inadequação
fmanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto e das
emendas adotadas na Comissão de Agricultura e Política Rural, ao
Projeto de Lei n° 3.242-N92, do Sr. Zaire Rezende.

Cordiais saudações. - Deputado Gonzaga Mota, Presidente.
Do Sr. Deputado Roberto Jefferson, Presidente da Co

missão de Seguridade Social e Família, nos seguintes termos:

Ofício nO 373/95-P

Brasília, 23 de agosto de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este Órgão
Técnico, do Projeto de Lei nO 4.439, de 1994.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do refe-
rido projeto e do parecer a ele oferecido. .

Atenciosamente. - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.

Ofício nO 374195-P
. Brasília, 23 de agosto de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Exc~lência, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este Órgão
Técnico, do Projeto de Lei n° 4.681, de 1994.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do refe
rido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.

Oficio n° 375195-P

Brasília, 23 de agosto de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
nD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este Órgão
Técnico, do Projeto de Lei n° 279, de 1995.
. Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do refe-
rido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao dispos

to no art. 58· do Regimento Interno, a apreciação, por este Órgão
Técnico, do Projeto de Lei n° 456, de 1995.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do refe
rido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.

Ofício nO 377/95-P

Brasília, 23 de agosto de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este Órgão
Técnico, do Projeto de Lei nO 320, de 1995.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do refe
rido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Roberto Jefferson Presidente.

Ofício nO 378195-P

Brasília, 23 de agosto de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este Órgão
Técnico, do Projeto de Lei nO 393, de 1995.

Solicito a Vossa Excelência autOrizar a publicação do refe
rido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.

Ofício nO 387/95-P

Brasília, 30 de agosto de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

SenhorPresidente,
Informo a Vossa Excelência que esta Comissão recebeu re

querimento da Deputada Jandira Feghali, c6pia anexa, solicitando
proceder a desapensação do Projeto de Lei nO 3526/93 do Projeto
de Lei n° 1.98G'91, que tratam do fornecimento gratuito de medi
camentos, em virtude do 1° dirigir-se aos trabalhadores ativos e
inativos com renda de atê 3 (três) salários mínimos, enquanto que
o 2° refere-se tão-somente aos portadores de AIDS.

Desta fama, solicito de Vossa Excelência determinar a referida
desapensação, hajavista as pqx>sições não1nItaremdematéria análoga.

Atenciosamente. - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.
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Indefrro, tendo em vista, que a apensação obedeceu ao dis
posto no art. 142, do RICD. Oficie-se ao Requerente.

Em 15-9-95. - Luís Eduardo, Presidente.

Ofício nO 388195-P

Brasília, 31 de agosto de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelên.cia, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Intemo, a apreciação, por este Órgão
Técnico, do Projeto de Lei nO 1.207, de 1991.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do refe
rido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.

Ofício nO 389/95-P

Brasília, 31 de agosto de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Intemo, a apreciação, por este Órgão
Técnico, do Projeto de Lei n° 4.916, de 1995.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do refe
rido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.

Ofício nO 390195-P

Brasília, 31 de agosto de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao dispos

to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por este Órgão
Técnico, do Projeto de Lei n° 184, de 1995.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do refe
rido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.

Ofício n° 391/95-P

Brasília, 31 de agosto de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao o dis

posto no art. 58 do Regimento Intemo, a apreciação, por este Ór
gão Técnico, do Projeto de Lei nO 588, de 1995.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do refe
rido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Roberto-Jefferson, Presidente.
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Do Sr. Deputado Moreira Franco, Presidente da Comis
são de Viação e Transportes, nos seguintes termos:

Of.P-76/95

Brlliília, 30 de agosto de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no 3rt. 133, caput, do Regimen

to Interno, comunico a V. Ex' qi1e a Comissão de Viação e Transpor
tes, em reunião realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei n° 516195 - do
Sr. Francisco Dornelles - que "dá aos diplomas expedidos Wlas Auto
Escolas o caráter de Carteira Nacional de Habilitação".

Atenciosamente. - Deputado Moreira Franco, Presidente.

Of.P·78/95

Brasília, 4 de setembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor President'e,
Nos termos do disposto no art. 164,11, do Regimento Inter

no, comunico a V. Ex' que declarei prejudicado o Projeto de Lei
n° 808/95 - Do Sr. Alexandre Cardoso - que "dispõe sobre a con
cessão de Carteira Nacional de Habilitação e dá outras providên
cias".

Justifica-se a medida e tendo em vista que este Órgão rejei
tou, em reunião realizada em30-8-9~, o Projeto de Lei nO 516/95,
ao qual deveria ser apensado o projeto referido.

Atenciosamente. - Deputado Moreira Franco, Presidente.
Do Sr. Deputado Philemon Rodrigues, Vice-Presidente

no exercício da Presidência Comissão de Viação e Transpor
tes, nos seguintes termos:

Ofício P-102/95

Brasília, 5 de setembro de 1995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luíz Eduardo
Presidente da Câmara dos Deputados

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

Regimento Interno, encaminho a V. Exa. em anexo, a relação das
proposições pendentes de decisão deste órgão, ao término do mês
de agosto último.

Deputado Philemon Rodrigues, Vice:Presidente no exercí
cio da Presidência.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Proposições Pendentes ao Término
Do mês de agosto de 1995

1) Projeto de Lei n° 175/89 - do Sr. Koyu lha - que dispõe
sobre transporte de idosos, (apensado: PL nO 5.221190)

Relator: Deputado ANTÔNIO JORGE
2) Projeto de Lei nO 4.586/90 - do Poder Executivo- que

"dispõe sobre o transporte multimodal de carga e dá outras provi
dências".

Relator: Deputaep CARLOS SANTANA
3) Projeto de Lei nO 968-A/91- do Sr. Murilo Monteiro-
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que dispõe sobre a uniformização de preços de asfalto nos municí
pios da Amazônia Legal e dá outras providências."

Relatora: Deputada TELMA DE SOUZA
4) Projeto de Lei n° 1.671/91- do Sr. Jackson Pereira - que

"dispõe sobre a concessão de desconto no valor das passagens de
ônibus, nas áreas metropolitanas, para deficientes e estudantes, e
dá outras providências".

Relator: Deputado BARBOSA NETO
5) Projeto de Lei nO 1.860-AJ91 - do Sr. Luiz Moreira - que

"dispõe sobre as tarifas de bilhetes de passagem aérea".
Relator: Deputado RUBEM MEDINA
6) Projeto de Lei n° 4.188/93 - do Sr. Max Rosenmann

que "estabelece condições para o tráfego de caminhões nas rodo
vias federais e dá outras providências".

Relator: Deputado NEwrON CARDOSO
7) Projeto de Lei nO 3.317-AJ92 - do Sr. João Mendes - que

"dispõe sobre a transposição da Categoria Funcional de agente de
Segurança de Tráfego Aéreo para o Grupo DACTA - Código
1.301- Técnico de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, ní
veis NS-2S NS-14."

Relator: J;)eputado HILÁRIO COIMBRA
8) Projeto de Lei Complementar nO 198194- do Poder Exe

cutivo (Mens. nO 1.105194) - que cria o Sistema Nacional de Pre
venção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e
Cargas, e dá outras providências". .

Relator: Deputado MÁRIO NEGROMONTE
9) Projeto de Lei nO 4.465-N94 - do Sr. Tony Gel- que "dis

põe sobre passe livre aos ex-combatentes nos sistemas rodoviário, fer
roviário, e hidroviário de transporte coletivo interestadual."

Relator: Deputado AYRTONXEREZ
10) Projeto de Resolução da Câmara (nO 45/95 - do Sr.

Francisco Silva e outros - que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a apurar e investigar as irregularidades no
transporte de GLP - Gás Liquefeito de Petróleo.

RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN
11) Projeto de Lei nO 211/95 - do Sr. Fernando Lopes - que

"disciplina o funcionamento dos sistemas urbanos de transporte
por ônibus".

Relator: Deputado CARLOS NELSON
12) Projeto de Lei nO 266/95 - do Sr. Sandro Mabel - que

dispõe sobre o depósito e venda de veículo apreendido pelos De
trans em todo o território nacional".

Relator: Deputado TELMO KIRST
13) Projeto de Lei n° 302195 - do Sr. Carlos Mosconi - que

dispõe sobre a cassação da Carteira Nacional de Habilitação."
Relator: Deputado HENRIQUE EDUARDO ALVES
14) Projeto de Lei n° 311/95 - do Sr. Gonzaga Patriota

que inclui no Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n°
5.917, de 10 de setembro de 1973, a ligação rodoviária que especi
fica".

Relator: Deputado JAIRO AZI
15) Projeto de Lei n° 370/95 - do Sr. Beto Mansur - que

''revoga a Lei nO 7.700, de 21 de dezembro de 1988, que "cria o
Adicional de Tarifa Portuária - ATP", e dá outras providências".

Relator: Deputado TIffiODORICO FERRAÇO
16) Projeto de Lei nO 415/95 - do Sr. Gonzaga Patriota

que "institui o transporte público alternativo no território nacional,
e dá outras providências".

Relator: Deputado CARLOS SANTANA
17) Projeto de Lei nO 419/95 - do Sr. Augusto Viveiros 

que "dispõe sobre a obrigatoriedade de instalar equipes de socorro
a acidentados nas principais estradas do País e dá outras providên-
cias". (Apensado o PL n° 547/95) .

Relator: Deputado sIMÃo SESSIM
18) Projeto de Lei nO 475195) do Sr. Ricardo Barros - que

"dispõe sobre a posição do cano de escape (descarga) dos cami
nhões e ônibus".

Relator: Deputado JOSÉ CARLOS LACERDA
19) Projeto de Lei n° 516/95 - do Sr. Francisco Dornelles

que "dá aos diplomas expedidos pelas Auto-Ecolas o caráter de
Carteira Nacional de Habilitação."

Relator: Deputado PAULO GOUVÊA
20) Projeto de Lei nO 536/95 - do Sr. Max Rosenmann

que "dispõe sobre a forma de investidura dos dirigentes dos Con
selhos Regionais do Serviço Social do Transporte - Sest e do Ser
viço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat".

Relator: Deputado sIMÃo SESSIM
21) Projeto de Lei nO 557/95 - do Sr. Sérgio Arouca - que

"dispõe sobre a mudança do nome do Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro para Aeroporto Internacional Maestro Antônio Car
los Jobim". (Apensado o PL nO 689/95)

Relator: Deputado JOSÉ EGYDIO
22) Projeto de Lei n° 582195 - do Sr. Valdir Colatto - que

"fixa critérios para a criação e registro de Auto-Escola e dá outras
providências".

Relator: Deputado ANTÔNIO JOAQUIM
23) Projeto de Lei n° 613/95 - do Sr. Jorge Anders - que

estabelece a proibição de utilização de telefonia móvel celular pelo
condutor de veículo em movimento, bem como a proibição de fu
mar ao volante".

Relator: Deputado cmco DA PRINCESA
24) Projeto de Lei nO 686/95 - do Sr. Jofran Frejat e outros

- que "altera o nome do Aeroporto Internacional de Brasília e dá
outras providências".

Relator: Deputado LAEL VARELLA
25) Projeto de Lei nO 713/95 - dos Srs. Ricardo Gomyde e

Aldo Rebelo - que estabelece exigências para a obtenção ou reno
vação da Carteira Nacional de Habilitação".

Relator: Deputado BENEDITO GUIMARÃES
26) Projeto de Lei nO 739195 - do Sr. Marquinho Chedid

que "institui instrumento de controle e proteção contra furtos e
adulteração de veículos automotores".

Relator: Deputado DARCÍSIO PERONDI
27) Projeto de Lei n° 751/95- do Sr. José de Santana Vas

concellos - que "dispõe sobre a responsabilidade civil do presta
dor de serviço de transporte coletivo rodoviário de passageiros, em
caso de acidente, e dá outras providências".

~ Relator: Deputado MAURO LOPES
28) Projeto de Lei nO 755/95 - do Sr. Cláudio Cajado - que

"inclui ferrovias na relação descrita do Plano Nacional de Viação' I •

Relator: Deputado EDSON EZEQUIEL
29) Projeto de Lei nO 763/95 - do Sr. Vilson Santini - que

"dispõe sobre a assistência médica em aeronaves de vôos comer
ciais de passageiros".

Relator: Deputado JOÃO MAIA
Sala da Comissão, 5 de setembro de 1995. - Ruy Ornar

Prudêncio da Silva - Secretário
Do Deputado Luiz Moreira, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO

Solicita a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei nOs 4.556-F, de 1989, e 4.846194, que tratam, so
bre as restrições ao uso e à propaganda de tabaco,
bebidas alcoólicas e outros produtos.
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SenhorPresidente,
Nos termos dos arts. 142 e 143 do Regimento interno, requeiro

a V. Ex· a apensação do Projeto de Lei nO 4.846194, do.Sr. Frantisco
Silva, que "estabelece medidas destinadas a restringir o consumo de
bebidas alcoólicas" ao substitutivo do Senado ao Projeto de autoria do
Sr. Elias Murad e Outros (nO 4.556-F, de 1989) que dispõe sobre as
restrições ao uso e à propaganda de produtos funúgeros, bebidas al
co61icas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos
do § 4°do art. 220 da Constituição da R~blica".

.Ambas as proposições encontram-se em tramitação na C0
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, sen
do que o substitutivo ao Projeto do Dep. Elias Murad incorpora os
objetivos pretendidos pelo PL nO 4.846/94 e por outros, objeto de
requerimento anterior solicitando providências semelhantes.

Respeitosamente,
Sala das Sessões, 9 de agosto de 1995. - Luís Moreira,

Deputado Federal.
Indefiro a apensação nos termos do art. 142, parágrafo úni-

co,doRICD.
OflCie-se ao requerente.
Em 15-9-95. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Severino Cavalcanti, nos seguintes ter-

mos:

REQUERIMENTO

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 115 inciso lI, do Regimento Interno, vi

mos respeitosamente, solicitar a V. Ex" se digne a transcrever nos
Anais desta Casa, artigo do economista Celso Pitta, intitulado ''Fi
nanças em mdem", publicado no jornal O Estado de S. Paulo,
pág. A2 - Espaço aberto - , no dia 29 de agosto de 1995 (cópia em
anexo).

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1995. - Deputado Severi·
no Cavalcanti, PFLIPE.

DefIro. Em 15-9-95 - Luís Eduardo, Presidente.

29-8-95 O Estado de S. Paulo

CELSOpmA

FINANÇAS EM ORDEM

Infundadas as notícias de que o Prefeito
Malur estaria endiciando a cidade

O Professor Roberto Macedo em artigo no Estado de 27n,
expõe sua preocupação com as fmanças da Prefeitura em vista do
vigoroso programa de investimentos em curso na cidade de São
Paulo. Gostariamos de tranqüilizar os leitores quanto à situação fI
nanceira da Prefeitura. Um breve histórico torna-se necessário. A
atual administração, ao tomar posse em janeiro de 1993, encontrou
um quadro fmanceiro gravíssimo, para não dizer caótico: paga
mentos atrasados que correspondiam a mais de dois meses de arre
cadação, obras paralisadas, dívidas para com a União de R$I,2
bilhão também não pagas, funcionalismo irresponsavelmente
acrescido de 35 mil servidores, transportes coletivos impondo gas
tos anualizados de R$I bilhão, déficit orçamentários de 18% e ar
recadação em declínio.

Em dois anos e meio de duro trabalho revertemos completa
mente aquela dramática situação. Hoje pagamos pontualmente
nossos compromissos com fornecedores prestadores de serviços e
empreiteiros, pactuamos e retomamos os pagamentos da dívida
com a União, mantendo-os rigorosamente em dia. Froto da credi
bilidade obtida, vimos conseguindo preços unitários menores nas
diversas licitações para serviços e obras, o que significa maior pr0

dutividade na aplicação dos recursos do contribuinte.

Privatizamos e posteriormente extinguimos a CMfC, ver
dadeiro cabide de empregos e vergonha nacional, disso resultando
uma economia de R$ 400 milhões anuais para os cofres munici
pais. Simultaneamente alteramos a forma absurda de remuneração
por distância percorrida aos operadores privados de transporte c0

letivo, para o critério por passageiro efetivamente transportado.
economizando com isso outros R$400 milhões. A tarifa proposita
damente defasada por motivos político-eleitoreiros foi restabeleci
da em níveis adequados. mantendo-se, entretanto, a gratuidade
para determinadas categorias, como estudantes e idosos. Resulta
do: outros R$200 milhões a menos nas despesas.

No campo do funcionalismo, o efetivo da administração di
reta reduziu-se em 1i mil funcionários além dos 26 mil que deixa
ram a CMfC. Em fevereiro deste ano, desarmamos uma
verdadeira bomba para as finanças municipais representada pela
indexação salarial à arrecadação, não se tendo com isso um gasto
adicional de no mínimo R$I bilhão anual. Os gastos com a folha,
inclusive encargos, representam hoje 44% das receitas correntes,
um dos percentuais mais baixos da administração pública brasilei
ra. Não se entenda, entretanto, que ocorreu achatamento salarial.
porque na atual gestão o salário médio do servidor mais do que
dobrou.

Simultaneamente à redução no custeio, empreendemos um
grande esforço para aumentar a arrecadação, conseguindo com
isso elevar as receitas correntes de um patamar anual de 2 bilhões,
em 1992, para R$4,1 bilhões em 1995, sem que elevássemos as
alíquotas dos impostos. O resultado de todo esforço foi a redução
do déficit orçamentário para 8,6% em 1994, com perspectivas de
pleno equilíbrio em 1995, e a recuperação da capacidade de inves
tir com recursos próprios, pois já em 1994 se registrou superávit
entre receitas e despesas correntes superiores a R$ 700 milhões.

Finalmente, cumpre esclarecer serem totalmente infudadas
notícias de que o prefeito MaIuf estaria endividando a cidade. O
saldo devedor da dívida municipal, embora acrescido dos juros ab
surdos cobrados na economia que superam as amortizações feitas
no período, guarda hoje uma relação muito mais favorável com a
receita do que em fms de 1992. Naquele ano, a relação entre o en
dividamento e a arrecadação anual era de 1.06 vezes; agora é de
0,86, o que demonstra a indiscutível melhora na capacidade fman
ceira da Prefeitura.

Ás emissões de títulos feitas na atual gestão se deram em
razão do refinanciamento de débito anteriormente existente e para
pagamento de sentenças judiciais, conforme previsto na Constitui
ção, tudo com autorizações específicas do Senado Federal.

Estamos convencidos de que esta postura de austeridade e
controle do dinheiro público deva ser o caminho a ser seguido nas
demais esferas estaduais e federal de governo, para que se consiga
estabilização permanente e progresso no País.
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PROJETO DE DECllETO LEGISLATIVO N° 74-A, DE 1995
(Da Comisslo de Relações Exteriores)

Mensagem n° 1.253194

Aprova o texto do Acordo de Cooperação para Redução da Dernan
da, prevenção do Uso Indevido e Combate à produção e ao Trá
fico· Ilícito de Entorpecentes e substâncias psicotrópicaS;
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo de Cuba, em Brasília, em 29 de agosto de 1994;
tendo pareceres: da Comissão de Defesa Nacional, pela aprova
ção: e da Comissâo de Constituição e Justiça e de Redação,p~
la constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Pendente de parecer da Comissão de Seguridade Social e ~arn!

lia.

(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 74, DE 1995, A QUE SE ~

FEREM OS PARECERES)

o CONGRESSO NACIONAl d9c1ela:

Art. 1° É aprovado o tel<!o do AcOld", de CooperoçOo poro
Redução do Demando. Pr"""""Oo do USO Indell\do e CorrboIe à Produção e 00 Trá1lco
ilícito de Entorpecentes e SUbstànclos Psicotrópicos. celebrado entre o GoYemo do
Rep(tlIIco Federollvo do BIasi! e o GoYemo do República de Clbo. em BlOSIllo. em 29 de
agosto de 1994.

Par6grolo LnIco São 5l.jeltos à aprecloçbo do Congresso NoclonoI
quaisquer oIos que Impliquem nnodIfícaçOo do AcOldo. assim como quoI!lqlJIlI ajustes
complementares que. nos termos do Inciso I do artigo 49 do ConstItuIçOo Federal.
acarretem encargos ou complOmlssos gravosos 00 patrimônio nociorwJl.

Art. 2" Este decreto legislativo entro em vlgor no doto de suo
pWIIcoçéIo.

Art. 3° Revogam-se às d!:poolç600s em conlrádo.

Sola do ComIssOO. em 2{>,d<! abril de 1995.

</

PARECER DA C"""tl5'IQ 1>".: uLllç6n UUIlIOUS

I - UIoANIlIO.

No uso dê' sua. prerrogativa.
con.titucionai., o Excelentlssimo Senhor Presid.nt. da Repdblica,
nos termos do art. '49, inciso I, da Lei· Haior, submete l
conaideraçio do Congresso Naêional' o texto do Acordo de

Cooperaçio para Reduçio da Demanda, Prevençio do U.o Indevido e
Combate i Produçio e ao TrAfico Ilicito de Entorpecente. e

Subst'ncia. P.icotrópica., celebrado entre o GOverno da Repdblica

Pederativa do Brasil e o Governo da Repdblic!, de Cuba, ell

Bra.ilia, 8Il 29 de agosto de 1994.

Conforme determinam os usos e co.t~.

internacionais, a redaçio do presente documento internacional

contém uma parte preaabular, na qual oa Eatado. Parte. daclaraa
••, "con.cient.. de que o uso indevido e o trlfico illcito d.

entorpecentes e aubatlncia8 psicotrópic28 representa. UJM grave

...aça l saade e ao bem-estar doa seres humanos e ua probl... que
afeta .s bas.s econOmicaa, culturais e políticas da lIociedade".

Os objetivos ..iore. do JIcordo
encontrAlll-se dispostos no art. I. Com efeito, previ-se a
harlllOnizaçio das pol1ticas coa a realizaçio de progrllll/ls

coo.den.do. par.' a prevenç.o do u.o indevido de entorpecente. e a
~abilit.ç'o do vic~ado.

'JI fi. de atingir .0. objetivo. do

pactuado, as Part•• , no. teraaos do art. 11, d••envolverio, ea
breve slntes., a•••guinte. atividades:

1) intercbbio de inforll&çio policial •
judicial;

2) cóordenaçlio de estratégia. i'3ra a
pr.v.nç'o do uso ind.vido, be. COl'AO o combate i produçio • ao

trlfico il1cito de .ubetlncia. entorpec.ntes e psicotr6pica.:

3) interclJobio de infoJ:1l&çio e
.xperilncias .obr••uas resPectiva. legislações e jurisprudências
_ ..t'ria de t6xicoa;

4) fornecillento de antecedente.
cri._inaia .obra narcotraflcantea e autores de delitos conexos;

5) interca.bio de funcion6.rios de' seu•

••rviÇ9" cpaopetent.. par. o e.tudo da. técnicas especialIzad••
de••nvolvida. _ c.da Pais.

Por derradeiro, o COJIP~oai••o
Int.rnacional di.põe que a coorden.çio da. atividade. previ.t••
.cil'Aa (.rt. 11 do JIcordo) ficarA .ob o encargo do. re.pectivos
Hinistlirios d.. R.laçõe. Exteriore••

II '- VO'1'O DO' ULM'OIt.

I: de notório conhecimento que o trAfico
ilícito d. entorpecentes transcende .a fronteiras nacionais .
• ortanto, o cOllbAt. efetivo a ••••••p6cie .uito particular de
delito depende de .....çio conjunta • coorden.d. do. E.tado.,
.obr.tudo .ntr. os que compartilh.. fronteira.

o problema do trAfico il1cito de
.~tlncia. .ntorpec.nt.. , gr.vissiZlO. Dele d.corr.. UlIl ce.
n6Mro d. outros cru.. • atitude. antilSoeiala coneXAIS que
con.c.ea grande. quantia. do. orçamentoa p6blico. no coab.te, na
preY.n~~o ~ no trata..nto doa dependent••.

Xa~s do que qualquer outra I'AOléstia, •
droga ••ja _recedora do titulo de "aal do século", tamanha aua

di....in.ç.o no .undo atual. Esta abrangência tem duplo
.ignific.do: 10) a. droga. desconhecem .s diferenças entre

el••••• sociais; 2 G ) .eu. conSUMidores e 4 respectiva rede de

di.tribuiç'o .io encontrado. êm U1ll nlímero considerAvel de paiae••

..... .entido, gu.~d.do. o. devidp.

liJait.s de .ober.ni. da. P.rt•• , qualqu.r t./1~ativ" de..cl>Opllr.çio
int.rn.cional visando .0 cOllbate &0 trafico illcito, l produçio,

'!O ".0... li r ••bilit.ç'o do f.rJIIllcod.pend.nt.. " ·...,rec.dor. de
.Poio incondicional. O pr....nte Acordo obedece .0. liJIite.
.upr...ncionados, ••tabelecendo GB ba.eE para u.a .fe~1va

cooper.çio .ntr. Brasil • Cuba na Ar.a que •• prop6e •
di.ciplinar.

bI f.c. d. todo o .xposto, .0810. pel.
.prov.ç'o do t.lltO do JIcordo d. Cooperaç.o per. Reduç'o d.
DeNnd., Pr.v.nç'o ... U.o Ind.vido • COIIbat. l Produçio ••0
l'rlfico Illcito de .ntorpec.nt.~ • Sub.tlnei.. p.icotrópica.,
c.l.br.do .ntre o Gov.rno .~,.R.pdblic. Ped.r.tiv. do Br••il • o

Governo da Il.pdblic. de Cub., .11 ar.dli., •• 29 d. .go.to de
1"4, no. t.l:IIO. do proj.to d. decr.to l.gisl.tivo •••n.xo.

Sr:!. da COJIissio, ••26de~brilde1995
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PIlO.n::tO DI: DI:CIlI::tO YOIllLATlVO •• , DI: i,,!i

Aprova o texto do ACordo de
Cooperaçloo para I\eduçloo da oe....nda.
PrevençAo do Uso Indevido a Combate
i> Produção e ,ao Trlifico Il1cito de
Entorpecentes e Subsdncills
Paicotr6pic"s, celebrado entre o
Governo da I\epjjl>liea rederativa do
Brasil e o Governo da aepdblice de
Cuba, em Brasllia, •• 29 de ago.to
de 1994.

o COIlOIlESSO nCIOIIJIL decretaI

Art. 1. l! aprovado o texto do Acordo de

Cooperaçio parA Reduçio da Demanda, prevençio do Uso Indevido •

ColObate i> Produçloo e ao Trifico Ilicito de Entorpecentes e

Substlnei•• Psicotr6picas, celebrado entre o Governo da Repllblica

rederativa do Brasil e o Governo da Ilepjjblica de Cuba, e.

Braallia, e .. 29 de a'losto de 1994.

Par4grafo iinico. São sujeitos l
apreciaçio do CO-"lgre••o Macional quaisquer atoa que impliquem

JlOdificaçloo do Acordo, bem COIllO quaisquer atos que, nos terlllOs do

art .. 49, inciao I, ~a Constituição rederal, acarretem encargoll ou

compromissos gravosos ao patrimOnio nacional.

Art.. 2R Eate decreto legislativo entra

"lO vigor na data de sua publicaçloo.

Art. 3 Q Revogam-I. a. dispoliçõel ••

con~r'rio•.

Sal,. da CO.iss,lo,o" e.. 26 de abril de 1995

Df, - PARECERDACOMISSÃO

A Comissão de Relações Extllrioles. em reuoIOo realizado
hoje. opinou. unanimemente. pela oprovação da Mensagem no 1253194, do
Poder ExecuIIvo. nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
acatando o parecer do RelatOl. Deputado Luiz Gushiken.

Estiveram presentes os 5enholes Deputados: Franco
MontOlO - Presidente. Haroldo Lima - VICe-Presidente. Robérlo Araujo. Joeé
Thomaz Nonô. Luiz Gushiken. Ushnoro Kamia. Feu R06O. Paes de Andrade. Paulo
de Velasco. sandra Starllng. Paulo Gouvéo. Renan Kurtz. Luiz Henlique. Costa
ferreira. LlllJr Lomento. Genéslo Bernardino. Cunha Bueno. Adylson MoIta.
lheodolicoFerraço e Aloldo COOIal.,

sala da Com1ssão. em 26 de abril de 1995.

"
Deputado FRANCO MONTORO

Presidente

MENSAGEM N° 1.253, DE 1!>94
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à consideração do Congres.o Nacional o texto- do lIcor

do de Cooperaçio para Reduçio da Demanda, prevençio do 0.01 Il!,

devido e Combate à Produção e ao Td.fico Iltc:ito de Entorpe

centes e Substincias Patcotrópicas, celebrado entre o Gover
no da República Federat1va do Bruil e o Governo da Repúhl1~

ca de Cuba, em BrastHa, em 29 de agosto de 199....

lAs CQHISSOES DE REL.\COES EXTERIOIl.ES; DE SEGURIDADE SOCIAL E

FMlfLIA; DE DEFESA NACIoNn; E DE CON5'rI'rtJlçAo E JUSTICA 1: DE

REDAcAO (ART. S"', RII)

senhores Membros do Congreuo Naetonal.

De confonnidade com o disposto no IttiIO 49. inciJo I. di COnstituiçlo FederaL
submeto i. elevld1 consideraçJo de Vossas Excel!ncilS. acompanhado de Expoeiçlo de Moc!vOl
do senhor Minislto de Estado das ReIaçOcs Exceri0re5. o teXtO dO Acordo de Coopc:rIçID pII'I

Reduçlo da Demanda. ~vençlo do Uso IndeVido e Comblte 1 ProduçlO e aoT~ IlkiIO de

Entorpeeentes e Substineta5 Psicotrópicas. celebAdo entre o Governo da. Repdblica. Federltiva. do

BmiJ e o Governo da República de Cuba. em Bra.nlía. em 29 de IlOSlO de 1994.

-Brasflia. 28 de dezHDro de 1994.

-11..."" -

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 6331MRE, DE 22 DEZEMBRO DE 1994, DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕS EXTERIORES.

Elevo a apreclação de Vossa Excelência o anexo Ac:ordo 11.

Cooperação entre Brasil e cuba para Reduçio da D..a».... nn••qio
do uso Indevido e collbate A produ"io e ao Tráfico Ilio1to....

Intorpeeentes substi.neia. p.icotropic.s, que assin.i em

BraSília, no dia 29 de agosto ultimo, juntamente coa o chanceler

cubano, Roberto Robaina González, por ocasilo de sua visita ao

Brasil.

2. O referido acordo contempla, ~. o interc'abio

de informações e experiincJ.as n05 ~sp.c:tos Mais relevantes de
combate a produçâo e ao trafico l~lcito de droqas. be. coa0 •

coordenaçtlo de eSl:rategias âe prevenção do abuso de drogas, de

reabilitação de àependentfu!i e de controle, de ;:lrecut'sores quimicos.

o 13rasil ja assinou acordos semelnantes com outros paises das

Américas, o que tem permitidO reforçar no plano externo a politica

de control. de tráfico illcito e do uso indevido de dro9a~.

3. Nessag condições. submeto a Vossa txcelincia o anexo

proj et-o de mensagem ao Congresso Na..caonal, para f l.ns de aprovação

do referido instrumen'Co.

i\esp"&+t.osamente 1

~- /'
CELBO/L. x. MlOJtIH

Ministro de Estado das Relaçõeg Exteriores

ACQIlDO DE COOPERACIo ENTRE O GOVERNO DA REPOBLICA FEDERATIVA 00

BIWlIL E O GOVERNO DA I1EPOBLICA DE CUBA PARA REDUÇ~ DA DEMANDA

PREVENÇ~ DO USO INDEVIDO E COMBATE 11 PRODUCXO E AO TR1oFICO

IL%CITOS DE ENTORPECENTES E SUBSTlINCIAS PSICO'l'ROPICAS

o Governo da República Federativa do Brasil

o Governo da República de cuba

(doravante denominados "Partes Contratantes"J,
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Consciente. de que o uso indevido e o tráfico 11icito de
entorpe.cent•• e .ubatinct•• psicotrópicas repre.entam uma gora?_ amea.;:.
ã ••\ida e ao bem-estar doa sere. humano. e um problema que afeta ••

ba••s econêaic•• , culturaIs e polit.ic•• da sociedade,

i) estabelecimento" de comum acordo, de Nc.niDO. que ~
considerem necesBãrio. para a adeql.lada execut;io &'.
compromissos assumidos pelo presente Acordo.

Guiados pelos objetivos e

vigente. .obre fiscalização de

psicotrópica.,

princIpio. que

entorpecente. e

reqeza oa tratados

de .ubstância.

2. As informações que reciprocamente .e proporcionara. a. Part••

Contratantes, de conformidade com aI alIne.s a) a 9) do p.rlgrafo 10

deste artigo deve::ão constar de documento. oficiai. dOI r ••pectivo.

serviços públicos que terio caráter reservado.

De conformidade com. os propósitos da Convençio Onie& de 1961

.obre Entorpecente., IlIIendada pelo Protocolo de 1972, da Convençio

sobre Substância. Psicotrópica. de 1971 e da Convenção da. Naçõ••

unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e substân7ias

psicotrópicAS de 1988;

Acordam:

ARTIGO III

Para 08 efeitos do presente Acordo, entende-•• por ....rviço.

competentes" os órgãos oficiaill encarregado... território d. cada UII&

das Partes Contratantes, da prevençio do uso indevido de droga., eJa
reabilitaçÃo do farmacodependente, do combate à produçio a ao trlfico

ilícitos de entorpocentes e substincias psicotrópicas a toda outra

instituição que os respectivos Governos deaignem. em ca.o. e.pecIficos.

1. As Partes contratantes, t'espeitadas as 1ei& e os regulamentos

em vigor t!m seus respectivos países, propSem-se a harmoniZAr suas

políticas e a realizar programas coordenados para a prevenção do uso

indevido de drogas, a reabilitação do fa::macodependente e o combate à
produçio e ao tráfico ilícit.os de entorpecentes e Bubstincias

psicotrópica1J •

Com vistlls ã. consecução dos objetivos do pra.ente Acordo,
representantes dos dois Governo. reunir-ae-ia, por .01icitat;lo de uaa
das Partea Contratantes, para.:

a) rEconlendar aos Governo." no imbito do pr...nt. Acordo,

programa. conjuntos de ação que .erão d••envolvida. pelol
árqiolJ competentes de cada pais1

2. As políticas e os programas acima mencionados levarão em

conta as convenções internacionais em vigor para ambos os pai.ses.
b) avaliar o cumprimento de ta.is programa. da açã01

1. Para lJtingir os objetivos referidos no parágrafo anterior, a~

autoridade~' deJilig:nada~ pelas Partes Contratantes desenvolverão as
seguintes lltividadea, obedecidas as disposições de suas legislações

respectivas:

c) elaborar planos para a prevençio do uao indavido • a

repreBsão coordenada ao tráfico il!cito de entorpecanZea e

substâncias paicotrópicas e a reabilitaçf? do
farmacodependente; e

4) pr_r ... n.pectlvo. GoYuno. u· nc....nd.;&.. q..~
con.1der. pertiMnt.•• para .. _lhor apllcacio do pr...ut..
Acordo.

Aa 'artea Cont.ratante. de.19ft. 08 r ••pecti.,ol M1n1.tlriol
da. Relac&'. bt.erio". "'1'. cool'cleaar •• .ttvid.de. previ.t.. DO
artl,o 11.

a) intercâmbio de informaçÃo policial e judicial sobre

produtores, processadores, traficantes de entorpecentes e

psicotrópicos e participantes etn. delitos conexos;

b) eatrati;g:ias coordenadas para a prevenção do uso indevido

de drogas, A reabilitação do farmacodependente, o controle
de precursores e substincias quImicas utilizadas na

fabricação de drogas, bem como o combate à produção e ao

tráfico ilícitos de entorpecentes e substâncias
paicotrópicas;

c) intercbbio de informações sobre proqrarus nncionais que

.e refiram is atividades previstas na alinea anterior,

o pr.unt. Acordo poclul .u ...sUicado, por
con••ntiMAto ~la. ..1'98 COIltraUftte., por ttoc. de
4ipl",",Uc... '1'.18 _1l48••ntrado _ vigor 411 confonoid.411

n.paetiY.. 189h1.çl5a......ionah.

Alt'l'lOO VII

IlllItuo
1I0t.._..

d) cooperação técnica e científica visanelo a int.ensificar o
estabelecimento de medidalS para detectar, controlar e

erradicar plantações e cultivos _ealizados com. o objetivo

de produzir entorpecentes e substância. psicotrópicas em

violação ao dispo.to na Convenção de 1961, na sua forma.
emendada,

1. Cad. part.. Cont1"atan~. ftOtiflcarl a CN~r., por via
dipl",",Uc., cio ewopra-nto cio. procadiMnt:o. .xigido. paI••
n.pactivu 189hl.çl5a. int.m.. para aprov.;1o cio pnunt. Acordo, o
qual aIItrarl _ vigor ... 4IIt. 411 r.cabiMllto, 'd. .......eIa 4IIn..

notific.;I5a••

2. Q pr.....t. Acordo podul .ar da......ci.cIo por qu.lq...r .- d..

.art•• C...tr.tallt•• , _i....". c-.nio.;Io. por vi. dipl",",Uc., COlO ,

C_h' Ma. 411 .n"8CAdhci••

lIQtoarto lIobalM aoaaI1n
lIi..iU"" ela. Ml.;I5a.

Illctarior..

_2. da _no

por".., ..,. • ..penhal,

PalDA'I'lVA!lO JIMIIL

cal_lo••• ' _111
Ilinhtro da .nado d..

Mla;l5a....tulor..

ralto _ .....Ul.

cIob Gnpl.n., no.. 14i.,...
l ....lM..ta .uthtico••

conexos;

g) fornecimento, por solicitaçio de uma da. Part••

Contratantes, de antecedentes sobre. narcotrAf"icantea •

autores de delitos conexos,

h) intercâmbio de funcionário!' de ~.u••erviço. cc.petent••

para o . estu.do da.s técnicas ••pecializada. utilizada._
cada país; e

f) intercâmbio de informação aobre aa .entença. cotldenatória.

pronunciadas contra narcotrificanta* e autor•• ~ delito.

e) intercimbio de informaçio e experiências sobre suas

respectivas legislações e jurisprudências .. matéria de

entorpecentes e. substâncias pllicotrópicas,
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Aviso n" 2.831 - SUPARIC. Civil.

Bmflia. 28 de dezeri:Jro de 1994.

EM FACE DO EXPOSTO, voto pela aprovação deste
Projeto de DCcrefoT.egislativo nO 74, de 1995.

Sala da Comissão, em 24 de maio de 1995

Senhor Primeiro 5CCTCtMiO:

Encaminho ~.essa secretaria M:ensagem do ExcelenlissID10 senhor Presidente da

Ropdblica. acompanhldo de Expusiçlo de Motiv.. do Senhor Minislm de Esrado du Ro!oçW.

Exleriores. o teXlo do Acordo de Cooperaçlo p.... Reduçlo da Demanda. Prevençlo do Uso
Indevido e Combate I Produçlo e 10 TrAfico Jlfel,o de Entorpecentes e Sub't1nci.. PslcoInlpicu,

celebrado entre o Governo da Ropdblicl Federativa do Brasil e o Governo di Repdblica de Cuba,

·em BrasI1i1, ell>29<dc'ajostodc 1994.'

Atenciosamente.

HENRIQUE EDUARlXl FERREIRA HARGREAVES
MiOl'lJ1l de Eslido Chefc da Casa Civil

di Pre.sid!ncil da Repdblica

A SUl Excel!ncil o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
PrlmeilO SecreWio da Clmm d.. Depurados
BRASILIA·DF.

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

I· RELATÓRIO

A Comissio de Relações Exteriores desta Casa, nos tennos
regimentais, elaborou o Projeto de Decreto Legislativo nO 74, de 1995, para
aprovar o lexlO do Acordo de Cooperação para Redução da Demanda, Prevenção
do Uso Indevido e Combale à Produção e ao Tràfico Ilícilo de Entorpecentes e
Subatâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Bmil e o Governo da República de Cuba, em Brasília, em 29 de agosto de 1994.

Em seu parecer, proferido na Comissio de Relações
Exleriores, em reunião do dia 26 de abril de 1995, o insigne Relalor da maléria,
DepUladoLuiz Gushiken, com muita propriedade afinna que mais do que
qualquer outra moléstia, a droga é merecedora do título de "mal do século",
tamanha sua disseminaçio no mundo atual. Conclui declarando que "guardados
05 devidos limites da soberania das Partes, qualquer tentativa de cooperaçio
internacional visando ao combate ao tráfico ilícito, à produçio, ao uso e à
reabilitaçio do farmacodependente é merecedora de apoio incondicionaL".

Cabe a e'la Comissão de Defesa Nacional apreciar a
proposiçio nos tenoos do art. 32, inciso V, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

H· VOTO DO RELATOR

Os termos pactuados no Acordo, objeto do Projeto de
Deçreto Le&islativo em aprecíaçio, sem nenhuma dúvida, irão contribuir para o
combate • produçlo e ao tráfico ilicito de entorpecentes e substâncias
psicotn\picas, em especial as medidas preconizadas nas a1ineas do item I do seu
ArtigoU.

DeVe-se destacar que essa iniciativa do Governo Fedensi
merece, ele todo o Parlamento brasileiro, irrestrito apoio, cóm vistas • suá
::p,ovaçio no tm.. curl.> espaço de tempo possivel e o conseqüente ingre~so das
tIOIIIIaS acordadu 110 OIdenamento jurídico nacional.

Por fim, saliente-se que nenhum dos dispositivos
constantes do Acordo fere a soberania brasileira.

·?'~;;kj;.~./

~
. utado'Êíiaif.qúr~

/' i / Relator
~ /,/

UI- PARECER DA COMISSÃO

A COJOissão de Défesa Nacional, em reunião
ordin6ria realisada hoje, opinou, unanimemente, pela aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo n" 74/95, nos termos do
parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Mauricio Campos - Presidente, Elton Rohnelt,
Vice-Presidente, Jair Bolsonaro, Roberto Jefferson, Airton
Dipp, ""rner lIanderer, lIelaon Otoch, Arnaldo Madeira, Elias
Jlurad, Ilarcalo Barbieri, Davi Alves Silva, Noel de Oliveira,
lurlpedea Kiranda, Koiaés Lipnik, Luciano Piooatto, Jaime
Ilartina, Jo.' Pinotti, Antonio Aureliano, João Tomé Mestrinho,
JO" T~. 1006, Paulo Heslander e ?rancisco Rodrigues.

Sala da Comissão, em 7 de junho de 1995

Q7u~ÚíÍéit"~
Presidente /

PARECER DA CDPlISSAD DE CDNSTITUIÇAD E JUSTIÇA ~ DE REDAÇlrll

"I - RELATOR In

Trata-se OH ~roje~o de Decreto L99islat~vQ.

e:abo~ado.~ela Comissão aH Relaçces ~xtericres desta Casa, a

p;ovando o"text::J do Acorco de C=ooeração para .Redução ca D!;

!!Iiinda', Prevenção do Uso ItldelÍi::;:j e'Con\oate à Q'ro.dução~. ae.

;=áric:o r:'icito oe EntorpE~entes e Su:;stAnc:i8S"-:p'ícotréo'iro:as.

:51ebraco entre o Governo c:a RE=~=li:a Federati~a~ Brasil e

::i 1994""

Excelentís·simo· Senhor Presidente da RepúoliC:8, através da Me!!.
s.gem n~ . 5~1 ~, ~o~ aorovaçlo unânime pela referida Co~i~Bãe.

Pretendem as Partes Contratantes, ,conform. co.n.tém

o artigo lQ do texto convencional, "h8rm~nizar ~uas pclIti:as

realizar programas coordenados para a prevençlo do uso ind.vido'

de drogas r a r.ebili taçio do farmacodependentll • o comb.t. i: pr,E.

duçlo e ao tráfico de entorpecentes e substâncias psicotrópicas."

11 - VOTO DD RELATDR

projeto preenche 05 requisitos constitucionais'

per:tinentes, nAo fere os princípios gerais do direito, estando'

redigido ~e forma .:12!a e precisa.
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Estlver.m presentes os Senhores Oeput.dos:

Roberto Mag.lhles - Presidente, Nestor Ou.rte,
Veldenor Cuedes e Zulai! Cobra. Vice-Presidentes, Ant~nio

CeraIdo. CI'udl0 éaJado. Jair Siqueira, Ney' Lopes, RodrIgues
Pal.a. Vicente Ca~clone, Vilmar Rocha, Ary Kara, Edinho Ar.ú
JO, Ivand:o ::',,,ha 'I.... Jorge Wilson, Jos6 Luiz Clerot, Vp.on
BandeIra, Al..lno Affonso, R'gls de OliveIra, VIcente Arrud.,
Adylson Motta, Ibr.hlm Abl-Ackel. J.rbas Lim.. H'llo Bicudo,
Jos' Cenolno. Marcelo O~da. Milton Mendes, Marconi Perillo,
CorIolano Sales. Matheus Schmldt, NIlson Gibson, Aldo Ar.ntes,
JaIro Carneiro, Ciro Nogueir., J.ir Soares, José Rezende,
Aloysio ~unes Ferreir., Elias Abr.hlo, Fernando Oiniz, Roberto
vaIadlo, Nelson Marchezan, Temer, Alcione Athayde e

Magno eacelar.

".."::J~ii,ZJ~~1
'f':\V ~

E. rarlo dlaao, VOTO pela conatitucionalidada, 32

ridicidada a boa ticnica lagialativa do Projeto da Oacroto Lagi!.

letivo "0 74, da 1995.

5A LA üA COI'I' 55AO. EI'I iáde maio de 1995

~g; bt b(!vEiii'Jt
RELATOR

lU - PARECER DA COMIS~M

A Comisslo de Constituiçlo e Justiça e de Reda
ç'o, es reunllo ordln'ria realizada hoje, opinou unanim~mente

pele constitucionalidade, jurldicid.de e t~cnica legislativa
do Projeto de Decreto Leglsl.tivo na 74/95, nos termos ~o p.
recer do Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 143-A, DE 1995

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)

MENSAGEM N" 379/95

Ap~oya o texto 'do Acordo de Co-Produção Audiovisual, ce
lebradO entre o Governo da República Federativa do Bra
su, e o Governo do eanadã, em Brasília, em 27 de janeiro
de 1995, tendo parecer da comissão de Educação, Cultura
e Desporto, pela aprovação. Pendente de parecer da Comis
são de COnstituição e Justiça e de Redação. -

(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 143, DE 1995, A QUE SE
REPllRE O PARECER)

o CONGRESSONACIONAl. decnllo:

AlI. 10 É aprO\lOdO o texto do Acado de Co-PIoduçOo AudIovIsual.
osIebrado enIIe o GcNemO do RepúbIIocI Federotlvo do Brasil e o Governo do Conodá. em
BrasiIo. em 27 de lOMiO de 1995.

PaIâgaIo Unico serão S\.ieilOS à aprecloÇão do Congresso
Nadcnaf quaisquer atllS que~ modi/ICOçáO do AcOfdo. QSSIm como quolsQUerajUIleIca,..,,__ que.nCll termos do InciSO I. doOl1tgO 49. do ConsII1UçáO Federol.

0CCIIl8WT1 encargosou con lPfClTllsSOS 110VClS0S 00 polrtmOnIo noctonoI.

AlI. 2" EsIe DecreloL~ en1fQ em \IIgOl no dolo de suo
~.

Art. 3° Revogam-se as disposiÇões em contrário

Sola da Comissão. em 9 de ~stode 1995

.,
/, ( "-

lJlli>utado FRANCO MONTOIlO
Presidente

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

I - RELATÓRIO:

Em conformidade com o art. 49, inciso I, da

Constituição Federal, o Excelentissimo Senhor Presidente da

República, através da Mensagem em epígrafe, acompanhada de

Exposição de Motivos do ExmQ Sr. Ministro de Estado das Relações

Exteriores, submete à consideração do Congresso Nacional o texto

do Acordo de Co-Produção Audiovisual, celebrado entre o Governo

da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, em

Brasília, em 27 de janeiro de 1995.

o detalhado texto acordado consta d~ 18

(dezoito) artigos e de um instrumento Anexo e visa a contribuir

para a maior expansão dos setores de produção e distribuição

para cinema, televisão e video de ambas as Partes (preâmbulo).

Os contratantes ocupam-se, inicialmente, em
definir o que considera uma co-produção audiovisual, indicando

as autoridades competentes para avaliá-la e aprová-la. Pela

Parte brasileira, a referida autoridade será o Mil)istério da

Cultura, enquanto que, pela canadense responderá o Ministério do

Patrimônio Canadense.

Para fins deste Acordo, toda co-produçio

realizada nos seus termos será considerada uma produçio

nacional. Gozará de tc:'das as vantagens e beneficios atJ"almente

disponíveis para a indústria do cinema e do vídeo ou de outros

beneficios que venham a ser futuramente instituídos por ~ada uma

das Partes (art. I, 4).

Os produtores, escritores, diretores,

técnicos e artistas que atuem nas co-produções, nos termos do

art. IV, deverào ser cidadãos brasileiros ou canadenses, ou

residentes permanentes no Brasil ou no Canadá. Em sendo

necessária a participação de atores de terceiras nacionalidades

nas co-produções, esta deverá ser previamente aprovada pelas

autoridades competentes de cada uma das Partes Contratantes.

A fim de implementar a execução do pactuado,

as Partes, de acordo com as suas legislações e regulamentos em
vigor, facilitarão a entrada e a permanência, em seus

respectivos territórios, do pessoal técnico e do corpo

artistico, contratados pelo co-produtor do outro país. De igual

modo, as Partes permitirão a admissão temporária de qualquer

equipamento necessário à co-produção (art. IX).

O Acordo comporta ainda disposições sobre a

distribuição de rendimentos entre os co-produtores (art. X),

exportação da co-produção (art. XII) e normas referentes a.
apresentação da obra em festivais internacionais de cinema (art.

XIV) •

Toda obra que seja produzida em conformidade

com o presente Acordo deverá, quando exibida, ser identificada

como uma co-produção "Brasil-CanadA" ou "Canadá-Brasil" (art.

XIII) .
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consta também do texto internacional, ora

apreciado, referêqcia à criação de uma Comissão Mista para zelar

pela sua implementação.

PROJETO DE DECRJ::rO LEGISU.UVO N. )'-t3, DE 1995

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES)

çonjuntamente ao instrumento principal, a.

Partes celebraram Anexo, que congrega regras sobre as co

produções, tais como a necessidade de inscr~çao junto as
autoridades competentes, a documentação exigida e clAusulas que

deverão constar do cont=ato.

Aprova o texto do Acordo de Co
Produção Audiovisual, celebrado entre o
GOverno da Rep6blica federativa do
Brasil e o Governo do CanadA, ..
Brasilia, em 27 de janeiro de 1995.

~ relatório. O CONGRESSO NACIONAL decreta:

:n: - VOTO DO REI.A'l'OR:

Art. 1" ~ aprovado o texto do Acordo de Co

produção Audiovisual, celebrado entre o Governo da Reptíblica

Federativa do Brasil e o Governo do Canad4, em Brasília, e. 27

de janeiro de 1995.

Estados. No conjunto dessas

audiovisuais detêm p,:lpel de relevo,

atingir grande número de pessoas a um

valioso

As manifestações culturais representam
instrumento de adensamento das relações entre os

manifestações, as obras

porquanto são capazes de

só tempo.

Parágrafo ünico. São sujeitos à apreciaçio

do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem modificaçio

do Acordo, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49,

inciso l, da Constituição Federal, acarretem encargos ou

compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

, ,

MENSAGEM N9 379, DE 1995

Art. 2 Q Este decreto legislativo entra e.

vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em \~ de r~-to de 1995.

\"'\.. ,,\ \-q .
~,\.'\ \J \,(:::",~.,
\Deputai:lo FEU JtbSA

Relator

Revogam-~e as disposições eaArt. 3"
contrário.

Na proporção que as obras audiovisuais se

difundem e multiplicam, há um forte incremento na concorrência

entre os seus produtores. Esse increme,2to se reflete,

diretamente, nos gastos" com a produção, haja vista que quanto

mais elaborada e sofisticada uma obra audiovisual, maiores serão
os seus custos.

Como conseqüência natural do aumento nos

custos, os produtores, que·antes arcavam de per si com a obra,

foram compelidos a associarem-se a outros. Essa associação,

por exemplo, é muito comum no campo das artes cinematográficas,

onde, não raro, as obras são financiadas com capitais originados
de diversos países.

III - PARECER DA COHIsslo

o prese.nte Acordo tem por escopo, assim,
fomentar a execnção de projetos audiovisuais conjuntos entre o
Brasil e o Canadá. Esse entendimento é corroborado pelo Exmg Sr.

Ministro de Estado das Relações Exteriores que, em Exposição de

Motivos dirigida ao ExmQ Sr. Presidente da República, afirma que

"o Acordo em apreço visa a facilitar a produção conjunta de

obras audiovisuais, e assim contribuir para desenvolver as

relações culturais e comerciais entre os dois países."

A ComlssáO dê Relações ExterJol95, em r9úl'1lõO reol1za1a
hoje, opinou, unonlmernente, pelo oprOllOÇ60 do Memogem nO 379/95 do
Poder ExecutM:>. nos termos do Projeto dê Decreto LegioIoIM:> que~,
ocatando o parecer do Relator, Deputodo Feu Rosa.

E!lIveram pr""",t... os senhores Depu!odoI: Fronco
Montoro - _ente, ÁtIIo Uns. Corlos Cordlnol. Horoldo Lima - VIee-PreoIdenlel,
Antonio Ueno, Aroldo Cedfaz. Ciro NogueIro. Leur Lomento, Roberto FonleI.
Jooé 1hcmoz Non6, Luiz He",lque, Rcbé<io Alcéljo, Frel<e Júnlof. Rti>enS Coooc.

Vale ainda ressaltar, que as Part$8

resolveram conferir ao presente instrumento internacional

caráter dinâmico. Essa dete~minação pode ser verificada pela

criação de uma Comissão Mista (art. XVII), encarregada de zelar

pela implementação do Acordo, examinar 9 al~ance dos seus

objetivos e determinar as medi~as que considerar necessárias

para a consecução do pactuado.

Em face de todo o exposto, somos pela.

aprovação do texto do Acordo de Co-Produção Audiovisual,

celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o

Governo do Canadá, em Brasília, em 27 de janeiro de 1995, nos

termos do projeto de decreto iegislativo que apresentamos em

enexo.

Aécio Nevas. Feu Rosa, Paulo Bcuer. LuiZ Gushiken, Costa Ferreila. Renan :(urtz.
De Velaaco. Ush~aro Kamlo.

Solo da Comissão. em 9 de agosto da 1995.

Deputado FRANCO MONTORe
Presidente

MENSAGEM N- 379, DE 1995
(Do Poder ExecullYo)

Sala da Comissão, em 9 de ~ fir. de 1995.
\ : n .

'\,,"\, i'.J ~~ (' J i_
. ~utado FEU'RdSl~"

, Relator

Submete à consideração do Congre••o NAcional o texto
do Acordo de Co-Produçio Audiovisual, celebrado en
tre o Governo da. República Federativa do Br••il e o
Governo do Canadá, em Bras!lia, ell 27 de janeiro de

1995.
(AS COHISSOES DE RELACOES EXTERIORES, DE I!DIlCAÇlO, C1l!!

TORA E DESPORTO, E DE CONSTITUICAO E JUS'!'ICA E DE RID!,

CAo (AR'!'. 54))
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DI~ _ o ....... 1Illp 49. lodIo \, da COIlIIiloIçIO-

..... l .-IdInCIO do v_E--. -.-..... do &posiçIo do_
dD SeIIlar di l!IIIIIo _ lIoIIçGeI E--. o lI:lI/Il dD A<ordo do Co-PnIdaçIo
............... _oaoMnodl .......... _ do _. oOcMmodo

e:-&-....._ 27 dljooeInI do 1995.

2. Cada co-produtor será imitado a f~.zcr efetivll cont:,:,ibuicáo

técnica e criativa. Em principio, C(L1<.. cOi1trlbuiç~o oerá proporcional

ao inve.timento •

BruOiL 4 de abri 1

./~. \ "-' " .....i-...

do Im. 1. Os produtores, escritores e diretoretl das co-produções, bell

contO oa técnicos, artistas e demais elementos da produção que

participem na realização da co-produção têm de ser cidadãos brasileiro•

ou canadenses ou residentes perm",nentp.~ no Brasil ou no Canadá •

ACORDO DE co-pl!OD!/ÇAo AUDIOVISUAL ENTRE O GOVERNO ali REPOBUCA

FEDERATIVA DO IlRASIL E O GOVERNO DO CANAa~

o COYerno 4& República Federativa do Br••il

•
O _1;1IO do c:.n.dá

ldor&.ante 4.....1n.4o. ·,art•• Contratante.-),

considerando u" de.ejável. criação de u. ..rco para I,)

~-.olvs.ento4. au•• relaçõe. no ca.po das indústria. audiovisuais e

_t.tI_ate para a. co-produçõe. para cin... , tal.vlaio • vtdeo,

COftaci_t.. 4e que •• co-produções de qualidade pode..

contr1buir para a _101' .xpansio doa ••tor.. de produção e de
eU.tributelo para ai..., televiaio • vldeo de allboa oa paIs•• , betll

cc.o para o d••envolvi_nto do int.reâllbio cultural. econÕJlicol

CoDveDCtdoa de que •••• lntercbbio contribuirá para o

forUl.ci8ento ela. relações .ntr. o. doi. paI••• ,

1. Par. o. fina d••te Acordo, ... -co-procluc1o- audiovlsual i u
pnjeto. 1Ddepeaden~nu da .ua dur.clo, que inclui anillacio e
_Ud..., n.U.edo. _ fi1M, fit. de Yldeo, v1deod1eco ou

qaa1qaer ou~ eupora ..l.~_u ou a ••1' criado, d••~ina40 i
...l ..aolo _ a~, 01..1.10, .1deoc••••~., .14eod1.co ou qualqu.r

...U. '- de dlloUlbaiclo. 1IoY.. fo.... .ud1ov1euel. de produclo •
dlloUlbaiclo ..do 1JIcrlalde. 110 pn....t. Acordo por troc. d.-Bot•••

2. Aa ~u.. ".liaada. .0 abrigo do pr•••n~. Acordo

deverlo MZ' .pcoy.... pela. .e4JUint... .utoridad•• , doravantes

~. -utori4ade. ~t:.nu"·1

- DO &ra.i1l o Mini.t:'rio da CUltur., •

- no Canad'l o Mini.tro 40 ••t.rill5nio Canaden•••

J. 'fad. co-produçio propo.ta 8Gb .et. Acordo ••ri produzida. e
4tatribuld••89Uo4o •• l.i. e regul...nto. nacional. e. vigor no Brasil

.110 c_á.

... Tod. co-produçio r.a11zada eob ••t. Acordo será considerada

COIIO produçio nacional, para todo. o. fln., por cada uaa da. Partes

Contratante•• Da _ ... fonaa, cada co-produçio go.ari de toda. .s

••ntag_a e be..fletoa at.ua1aent.. diaponlvel. para a indúetri. do

cl_. .141lo ou de oatroe beneflcioe que vanb_ •••1' futura.ente

el'l.... por cada _ da. Parte.. Tai. beneficio., no entanto,

coau-pt. .....te O produtor da "art.. cont.rat.ant.. que o. criou.

A. vanta,ena reaultant.. da. dl.po.içõe. d.st. Acordo

• pl1e...........te la co-produçõe. r.all.ada. por produtor•• d. boa

oqant••clo t6cn1ea, a61ida a.. financeira. reconhecida capacidade

profi.ai_l.

AIl'l'IGOUI

1. A (oaopol'clo da. r ••pectiva•• cont.rlbulçlte. do. co-produtor••

de Cleda _ du Per"'. ConU.tent.. pode ver1er d. 20\ (v1nt. por

_tol • 10' (oU_te por _to' do orG_ato d. cede ......prodacáo.

2. Caso seja necessária à co-p::-oduçâo a participação de artistas

de nacionalidades diferentes das mencionadas no parâgrafo anterior pode

ser autorizada mediante aprovação da!! autoridades competentes de cada

uma das Partes Contratantes.

1. Filmagens ou gravações ao ,.,ivo e trabalhos de
l

anilnação, tais

como desenho de produção, esboços, animação principal e .gravação de

voz, inclusive entre quadr-os, devem, em princípio, ser realizadas

alternadamente no Brasil e no Canadá.

2. Filmagens ou gravações em locações, exteriores ou interiores,

em u. terceiro país podem, no entanto, ser autorizadas se o roteiro ou

a ação requerell e se delas p~rticipuei1l técnicos do Brasil e do Canadá.

J. O trabalho de laboratório s'Há feito no Brasil ou no canldá,

a menos que seja tecnicamente impossível fazê-lo, caso ela que este tipo

de serviço poderá ser feito em um terceiro país, mediante aütorização

das autoridades competenten dt: cada uma das Partes Contratantes.

1. As autoridades competentes de amboE> os países também verão

favoravelmente as co-produções realizadas por produtores do Brasil,

Canadá e qualquer outro país com o qual qualquer das Partes

Contratantes mantenha um Acordo de cO-P;:oduçào governamental.

2. A proporção de qualquer participação minoritária ell. qualquer

co-produção com mais de dois co-produtores não será inferior a 20'

(vinte por cento).

3. Cada co-produtor minoritáJ;;io em tal co-produçÃo ostará

obrigado a fazer efetiva contribuição técnica ou criativa.

ARTIGO VII

1. A trilha sonora da cada co-produção será feita e. portuqui.,

1nglês ou francês. e permitida a filmagem ou gravação em duas da.

línguas, ou em todas. Podem incluídos na co-produção diáloqos ea

outras lit\guas, por exigência do roteiro.

2. A dublagem ou legendagem do. cada co-produção para portuguê.,

ing188 francês será realizada no Brasil ou no Canadá. Qualquer

alternativa a esse principio deva ri ser aprovada pela. autoridade.

competentes das Partes Con.tratantes •

ARTIGO VIII

1. Salvo o disposto no parágrafo sequinte, para tod.. aa co

produções serão feitas pelo menos duas cópias dos materiais finais de

protecão e reprodução usados na produção. Cada co-produtor serÁ

proprietário de uma cópia dos materiais de reprodução e proteção e

estará habilitado a utilizá-la para fazer as reproduções necessária•

nos teIlllOs e condições. acordado. pelos co-produtore•• .ld••ais, cada

co-produtor terá acesso aos negativos de image. e fita. de so.

originais, de acordo com tais termos e condições.

2. Para aquelas produções que forem classificadas pelas

autoridades competentes como de baixo orçamento, a pedido de allbos o.

co-produtores e ",ediante aprovação das autoridades co.patentes da.
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Partes Contratantes, é necessária somente uma cópia do material fintal

de reprodução e proteção. Em tais casos, o material será.. depositado no

país do co-produtor majoritário. O co-l?rodutor minoritário terá acesgo

irrestrito aos originais para. fazer as reproduções neces9~ria!J, d~

acordo com 08 termos e condições acordados pelos co-produtorell.

De acordo com suas legislaçõea e regulamentol'! em vigor, as

Partes Contratantes deverão:

a) facilitar a entrada e permanência temporária, n08 seus

reapectivo. territórios, do pes.oal técnico, d~ criação e

dos artistas contratado. pelo co-produtor do outro pala
para trabalhar na poduçáo, e

b) do me.mo modo, permitir a admi••ão temporária d8 qualquer

equipamento nece••ário à co-produção.

A distribuição dOIl rendimentos auferidos pelos co-produtores

deve, em princípio, Ber proporcional' às suas respectivas contribuiçõeB

financeiras para li. co-produção e esta..:: !!ujelta i: aprov2!cio das

autoridades competentes de cada uma das Partes Contratantes.

A aprovacão da proposta de uma co-produção pelas autoridades

competentes de cada uma das Partes Contratantes não constituí

cOI'llpromisso com um ou ambos os co-produtore!! de que as autoridades

governamentais concederão licença para a exj biçáo da co-produção.

ARTIGO XII

1. Quando a co-produção for exportada para país que tenha

!!istema dE:: quotas, será incluído na quota da Parte Contratante:

a) do co-produtor majoritário; ou

bl que tenha melhor oportunidade de exportação, se as

respectivas participações dos co-produtores forem iguais;

c) da nacionalJ.aade do diretor, caso surjam quaisquer

dificuldades com .!l aplicação das alíneas "a" e "b" acima.

2. Não obstante o parágrafo 1, no caso dê uma das Partes

Contratantes desfrutar de entrada. irretctrita de seu I;troduto em país

que adote sistema. de quotas, uma co-produção realizada sob este Acordo

estari tão habilitada como qualquer outro produto nacional daquela.

Parte Contratante que tenha entrada irrestrita no pais importador, se

e.te pat.. a ••im concorda.r.

ARTIGO XIII

1. UIl1& co-produção, quando exibida, será identificada. como uma

co-prOdução "Brasil-Canadá· ou ·Canadá-Brasil", segundo. a origem do

co-produtor majoritário ou segundo acordo entre os co-produtores.

2. Tal identificação aparecerá nOIf créditos, em todo material

promocional, comercial ou de propaqanda e, toda vez que a co-prOdução

for exibida, será dado deataque igualitário ã identificaçã.o mencionadA

acima. por cada uma. das Partes Contratantes.

As autoridades competentes d:lS Partes Contt',]!;dnte9

estabeleceram, de comum acordo, as normas para as r::o-produçõ:?ls; l,:.:vando

em considera.ção as legislações e normaS em viqor no Bras i 1 e no Canadá.

Estas normas ~stão ane>eadas ao presente Acordo.

ARTIGO XVI

Nenhuma outra restrição será imposta à importação,

dhtribuicão e exibição de produções brasile.ira.a para cinema, televisão

e vídeo no Canadá ou de produções canadenses para cinema, televisão e

vídeo no Brasil, exceto as atualmente prevista. na legislação e norma.

em vigor em cada uma das Partes Contratantes.

ARTIGO XVII

1. Na vigência do presente Acordo objetivar-i!le-ã avaliação geral

da participação financeira, do pessoal de criação, técnicos e artistas

e das instalações (estúdios e laboratórios), levando em consideração as

características respectivas de cada urna das Partes Contrati\nt@9~

2~ As autoridades competentes das Partes Contratantl':J:l ~'<dminarão

a implementação deste Acordo, quando necessário, de modo a dirImir

quaisquer dificuldades resultantes de sua aplicação. Deverão, quando

necessário, recomendar possiveis ajustes com vistas ao desenVOlvimento

das co-produções para cinema e vídeo, na defesa dos principais

interesses das Partes Contratantes.

]. Fica criada uma. Comissão Mista para zelar pela i~plemE!ntação

deste Acordo. A comissão Mista examinará se os objetivos da Acordo

foram alcancadolJ de forma equilibrada e, em caso contrârio, determinará

as medidas consideradas necessárias para a consecucão deste equilíbrio.

A Comissão Mista reunir-se-á, em princípio, uma vez a cada dois anoS e

se encont;rará alternadamente em um dos dois países. R":'J.1niões

extraordinârias podem ser convocadas • a pedid0 de uma ou de ilmbas as

autoridades competentes, sobretudo no caso dI! a;uste expressivo!! na

legislação ou na!l. normas que regulame.ntam. as indústrias dê cinema.,

televisão e vídeo em urna ou em ambas as Partea Contrat~ntes, ou onde a

aplicação deste Acordo apresente sérias dificuldadeo. A Comi8são Mista

reunir-se-á em 6 (seis) mese.~cODtados da convocação por um;! das

Partes Contratantes.

ARTIGO XV!II

1. O preBl!tnte Acordo entrará em vigor quando cada uma das Partes

Contratante. informar a outra sobre a conclusão dos rellpectivos

procedimentos interno. de aprovação.

2. O Acordo terá WlA duração de 5 (cinco) ano. apõ. a data de

IIL"A entrada em. viqor e será renovado autolllAticallU!nte por iguais

pariodos,. a menos que uma da. Parte. Contratante. o denuncie por
elfcrito 6 (seis) mtll.e. antes do término de SUA viqência.

3. Co-produções que tenham sido aprovada. pelas autoridade.

competentes ti' que estejam. sendo realizadas quando da denúncia do Acordo

por qualquer uma da. partes c::mtratante. continuarão a beneficiar-se

plenamente das disposições de.te Aco~do até o fim da produção • .!\põ. a
expiração ou término deste Acordo, seu. termos continuaria a Der

aplicados na. divisão das rendas oriundas das co-producões realizadas ao

seu amparo.

Em testemunho do' que, 08 abaixe-assinado!!, devidamente

autorizados pelos seus GovernOB firmam o presente Acordo.

Feito em Brall~lia, eI'll 27 de janeiro de 1995, em dois

exemplares originais, nos idiottlas português, inglês e francês, !!endo

todos os textos igualmente autênticos.

ARTIGO XIV

No ca80 de apresentação em festivais internacionais d~ cinema

e a menos que o. co-produtores ten~m concordado de outra forma, a

co-produção será inscrita. pela. 'Parte Contratante dl'" co~produtor

majoritário, ou, na caso de partic.ipaçõe!! financeiras de igual valor,

pela Parte. Contratante da qual o diretor for naclonal.

PELO GOVERNO O REPOSLICA

FEDERATIVA 00 SRA"IL
Lui!! Felipe Lampreia

Ministro de Estado das
Rêla.çóes Exteriores

Christine Stewa.rt
secretária de Estado para
América Latina e Aftica
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& i ....dolo da 1'1".., co-prod..olo par. oa benefIdoa no
...1&0 ..." aaocdo rl ME felta at.lltan.-nt.. junt.o i.
...&orlclllcllla _tenha _ cada pda _ pelo _ 30 'trinta' diaa

ub18 tio lalclo ... I11M.an•• O GoVerno 4a Part.. Cont.r.Unt.. 4a qual o

00 prodamr .:lodtlrio for .. nadonal _iearl au propoa.. I o..tra
p.ne _ 20 ."i_' di.. con..doa da .pr...nt.oIo d. d_nt.olo
C1IIIpl.U. .se.ceita abaixo. O eoverno da Parte COntrat.ate 4. qual o

~.tor ailllOrlt'rio for nacional cOInInlcarl aua decl.ão .. 20

lrinh' di.a.

11. Clluaula que ••t.ipul. que o co-produtor aajoritlrio

obt.enha uaa apólic. d. "'JUro que cubra pelo _nol

-todo. O. rilcoa d. produçio- • -todo. OI r1acoI d.

produçio dOi neqat.lvol d. i"9_' fltal 4. ao.
ori9in.i.-,

12. cliulul. que requl. a divi.io da propria~.:dd.
direit:o. autoraia _ ba•• que I.ja proporcional la

r ••pect.iva. cont.ribuiçõe. do. co-produt.ore••

IV. Contr.t.o d. di8l:.ribuição, ca.o ji ••t..ja ••ainado,

• incrlcloAo docUMntaçio apeel.ntada clrcunatanclando

con.latir' doa ..quint•• itena, redigido... portuCJUi., no

.1'..11, a .. 1n91•• a franci., no c••o do Clnadi_

V. Liata do pe••oal técnico e de criaçio, indicando I.'

nacionalldade. e, e. ca.o de ator•• , o. paplta que

d••eapenharáo ,

I. Roteiro flnah
VI. Cronogr... d. produção,

11. Prova 4ocUMnt.al de que oa direito.

co-produc:io for.. lega1Jlllnte adqulrldo••

.utorala 4a VII. ore_nto d.t.alhado, ••pacificando •• de.pe.a. a ••r_
f.tua por cada co-produtor,

lU. C6pi. do contrato da co-prod..olo .aainado peloa doia

co-prod..to..a,

Aa aut.oridadel1 c.-petlnte.....t..r-••-Io autu_nte lnforaada.

IIObr. .ua. 48Oi•••

VIII. Sinops••

Aju.te., incluindo ••ub.tlt.uição d. ua co-pr04\1tor, pode.

"I: f.ito. no contrato origln.l, por.. 4ev.rlo .ar .w.e~ido. I
apl:o••o&o da. aut.oridad•• coepet.nte. 4a. 'art.•• Con~r.t.nt.•• ant.•• 40

t.'nino da co-prod..olo. A aub.Utuicio d. co-p"od..t.or poda ••"
autoriaada .c:.en~e _ c••o. exc.pcionai.. por ra.h. con.i4era4••

..ti.tat6ri•• por aabafl a' autoridad•• ea-pet.ente••

A••utor14.d.. ca.petent•• , da. Part.. contrat.nt.e~ po4ea

solicitar quaisquar outro. docuaent.oa e toda. as infol'1Ueõea adicional.

oonlid.ra«5•• nec•••iri•••

•

..2. _ do ..:oc do rouiro - do .daptado"•

o"i,iO&io aa lonU llurld.,

1. _ do dir.tor 1_ ellanl. p".".ndo
aabat.it...iolo do __ , peZ1l!tida _ e'ao d.

naca.aidadal,

5. Plano d. fln.nei....nto'
de 199 S

Excelentlssilloo Senhor Presid.nte da Republica~

s. Clluaula lobra diviaão d. r.n4••• _rcado., .I.di.,

ou. uaa cc.bt,n.çio doa ...aol,

'7. Cllulul. qUe ••t.abeleç... part.e. r ••pectiva. d.

cada co-produtor _ relaçio a 4••,.••• adicionai.

ou. CUlt.o. Mnor.. qui OI previ.~o., t.ai. p.rte.

de..rio, _ princIpio, .er proporcionai. i.
re.pectiv.. oont.ribuiç&l., no entant.o, a 40
produt.or .1norltlrio _ qu.lquer 4••,..a a4icional

poder' ..r .liaitada.. uaa baixa pore.at.'_ ou a
_ .....nU. fu•• d.ad. '1". ".apeitada • proporoio

.1nllla do &rt.i90 VI' d.at.. Acordo,

•• ell.....l. '1". reconhaoa '1"- • f ....iOlo doa bana!leioa
proporcionado. por ••t. Acordo nio conlt1t.u1

COIIPrGllillO 4e que a••utor1da4e. 90nrn..."t.ail d.

qualquer WII 4.. Part.. contratante.. coneed.rio
li".no. para a .xibioio públie. d. co-prod..olo,

Tenhc ~ honra de sub.eter a elevada consideraç60 ae VO.Sll

bc.lincia o anexo texto do Acordo de co-produçio AUdiovisual ent:re

o Cavemo ela R.pUblica Federativa do Br••il e o Governo do Cuacs.,

por ai. al.inado no dia 27 de janeiro de 1995 •• Br••Ul., ao lado

da Senhora Christine Stevart, Secretária de Est.ado para ....rica

Latina • AtriciS. daquele pais.

Z. O Acordo e. apreço vi••• facilitar a produçAo conjunta

de obras audiovisuais. e •••1. contribuir para d•••nvolver a.

relaçO" culturais e co.areiais entre os dois: pa~••s~ O Acordo

previ concesaão de beneficios as obras co-proctuzlc1a., e requl...nt.a

a proporção das contribuições dos co-produtores de cada Parte

Contratante. :: dOCu.lan1;acac para ~ inscricào dos projet.os.

dts--eribuiçàc das r"eceitas. prevendo ainda ou-eraz Iledidas de

=ooceracàc.

psriódic3 €". ;,,;,..cernll:tivalll.r\'c~ r.:> Bras':',!. e no C::anaà:.. Dar::! examine:" ~

9. cliu.ul. que preveja .-4i4a. a ••r" a40t.ada.

quando I

..•.=ord, ins:itui u.l' (;ozaissãc His't.!.. sa r!:'unl:

a) .pal ••aultivo e.'" 40 caiO, •• autori4a4••

c~t.nt.el _ qu.lquer uaa d•• P.rte. racua_ a

cone'laão do. beneflclo••011.01t.4o.,

bl .a aut.orid.d•• e_hnu. ",oi_ ••xibiCio d.
co-produc1o _ nu t,e'rrtt.6rto ou 'U ,.poR&cio

pa... _ t.."cairo pala,

ill'Pl...n't.acao. co que ne.L': se disDO•.

-eenlOs do ar:i;o 4~, inclso :. da :ons't.i ,;uicao Feaeral.

5. Nessas conc~ic6eE. sub••t:'! <1 elevaoa c:::>nsideracio de vos.a

el .al"",,, _ do. co-p_tor•• ftftba • da_ir

au. obd,ao&a.,

Excelench ~ anexo projeto de Mensaqeft' Presiaencia1 ao conqres.o

Nacional, aco.panhado do tex-eo do Acordo de co-produção Audiovisual
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entr' o

canedá.

Governo da República Feâ.ra~iva do BrasÚ e o Governo do

fê:- '
LUIZ FELIcr~REIA

Kinistro das Relações Exteriores

Os órgãos indicados para aprovar as co-produçOes são, por
parte do Brasil, o Ministério da Cultura e, por parte do Canadá, o Ministério do
Património Canadense. Para a aprovação de uma obra em co-produção exigir-se
á, como requisito, contar com produtores de boa organização técnica, sólida base
financeira e reconhecida capacidade profissional. A proporção das contribuições
dos co-produtores pode variar de 20% a 80% do orçamento da obra. A
distribuição dos rendimentos auferidos pelos co-produtores será, em princípio,
proporcional às suas respectivas contribuições. Merece destacar que cada co
produtor será instado a fazer efetiva contribuição técnica e criativa.

AYÍIO n· 606 • SUPARIC. Civil.

Brunia. 4 de abri 1 de 1995.

Dois outros aspectos relevantes, sob o ângulo desta
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, são que a trilha sonora de cada co
produção será· feita em português, ingiês ou francês, e que as Partes
Contratantes facilitarão a entrada e permanência temporária, nos seus
respectivos territórios, do pessoal técnico, de criação e dos artistas contratados e
a ?dmissão temporária de quaisquer equipamentos necessários.

Encaminho a eua secretaria Mensaaem do Excclentíssimo SeMot Presidente da

RopIlbIlca. acompoModa do E.poo;çlo do MooYOl do senhor Ministro de ExtIdo du RdIÇlles

Exteriores. relltiva 10 texto do Acordo de Co-Produçlo Audiovisual. celebrado entre o Governo

da ReplbIIca_vado Bruile o Qn,.,.o do CanadL em BrufllLOm27 dejmeito de I99S.

Atenciownenle.

c-c--e::......~.,L,
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Pre.~dencia da República

A SuaE=_o senhor
Depucado WILSON CAMPOS

.=~daClmmd"" Dcpuwlo,

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCACAo, CULTUBA E DESPORTO

1- RELATÓRIO

O Projeto de Decreto Legislativo nO 143/95, d~ Comissão de
Relações Exteriores, aprova o texto do Acordo de Co-produçao AudiOVisual,

celebrado entre o Brasil e o Canadá, no início deste ano, texto asse encaminhado
ao Congresso Nacional pelo Excelenlíssimo Senhor Presidnltlol da República,
através da Mensagem nO 379, de 1995, acompanhada de Ex~osição de Motivos
do Exmo. Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Pelo Acordo, os dois países desejam criar um marco para o
desenvolvimento de suas relaçOes no campo des indústrias audiovisuais e
notadamente para as co-produçOes para cinema, televisão e vídeo. O resultado
prático • imediato visado é o aumento da produção conjunta de obras de
qualidade e de sua distribuição. Como expressão mais abrangente da cooperação
nessa área do audiovisual, situa-se o desenvolvimento do intercâmbio cultural e
econômico entre os dois países.

A esta Comissão cabe o exame da Proposição no que tange ri
cultura.

11 - VOTO DO RELATOR

Vídeo, televisão e cineme ocupam, hoje, um espaço
importante na transmissão de informaçOes e conhecimentos, na comunicação
social e no lazer. é especialmente através deles que o mundo se toma a "aldeia
glebaf, de que fala McLuhan. Falta acrescentar, a esse trio, o computador, o
videodisco e outros que sejam criados. Vale referir que o Acordo objeto do
Decreto Legislativo que analisamos os menciona, ao definir a expressão 'co
produção audiovisuaf : 'uma co-produção audiovisual é um projeto,
independentemente de sua duraçllo, que inclui animaçllo e documentários,
realizados em filme, fita de vldeo, videodisco ou qualquer outro suporte existente
ou a ser criado, destinado à exploração em cinema, televisão, vidllOCllssete,
videodisco ou qualquer outra forma de distribuiçllo~ Novas formas audiovisuais de
produção e distribuição poderão ser incluídas no Acordo, por troca de Notas.

Nosso voto é pela aprovação do Projeto de Decreto
Legislativo nO 143, de 1995.

Sala da comiss#'4agosto de 1995.

\ ~

Deputado Alvaro VaUe
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em reunião
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela aprovação do Projeto de
Decreto Legislativo nO 143/95, nos tenuos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Severiano Alves,
Presidente; Fernando Zuppo e Marisa Serrano, Vice-Presidentes; Pedro Wilson,
Alexandre Santos, Mauricio Requião, Expedito Junior, Elias Abrahão, Ubiratan
Aguiar, Lidia Quinan, Adelson Salvador, Nelson Marchezan, Eurico Miranda,
Carlos Alberto, Maria Elvira, José Luiz Clerot, Osvaldo Biolchi, Flávio Aros,
Ricardo Gomyde, Ricardo Barros, Alvaro Valle e Augusto Nardes.

Sala da Comissão, em 13 de setembro de 1995

Deputado~vê~/~~~

~
Deputado Alvaro Valle

Relator

PROJETO DE LEI N° 98-A, DE 1995
(DO SR. ODELMO LEÃO)

Altera o parágrafo 59 do artigo 69 da'Lei n9 8.025,
de 12 de abril de 1990, estendendo ao servidor apo
sentado o direito à aquisição de imóvel funcional;
tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, pela rejeição.

(PROJETO DE LEI N9 98, DE 1995, A QUE SE REFERE O
PARECER)

SUMARIO

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão
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o CONGRESSO NACIONAL_

Art. tIL' O I Sll. do art. 6ll. da Lei Nll. 8.02S, de 12 de obril de Im, inttoduzXIo
pela L<iNll. 1.061. de 13 dejulho de 1m, pw..visorarcom. seguinteredaçlo:

Art.§ll , .

I Sll. COMidua-IO Jeaítimo ocupante, 00I1t!mlOI deste artiao. °oorvidor~
quo teMa _ com • adltioiJtraçIo púbIi<a fedenI temlO de oeupoçIo do imóvel
funcional 04l, OI ...... oondiçIo, °canjuge ou companheira eoviuvado • que permaneça
neIo residB>do na dol&do pub1icII;io deoIa lei. '

Art. 2ll. EIlIIei ..... em viso< OI dol& de!llll pubIi<:açIo.

Art. 311. RevopnHe" ditpoIiç6ea ... contririo.

JUSTIFICATIVA

Após toda uma vida de serviços~ à Administraçio. ~ ~ j~o que o
servidor ou 10 se apoocntar. ou sua viúva, venha a mcorrer em custos habilllClODlls que lIiO
incidimt sobre .... orçamento doméstico quando em atividade. felizmente, ~ve por bem O
Legislador corrigir .... distorçlo com a ediçlo da Lei No 8.068. de 13 de Julho de 1990.

que introduziu o parágrafo ora objeto de revisiO.

Ocorre que o texto aprovado referia·~ 10 servidor ~,"no mo~o da
aposentadoria ocupava regulannente o imóvel timclOlll1 ficando prej~ os servIdores
inativos que, por qualquer razio licita, lIiO se encontrava ocupaodo o imóvel no momento

daapooentadoria.

É de se imaginar. por exemplo. a hipótese do servidor que fora deslo<:ado para servir
temporariamente em outra praça • manteodo resid~ no im?"e1 funciolll1. porém, lIiO
estando a OCUplf o imóvel no momento da aposentadon.. Ou ainda, aquele que~~ ';"1
processo de transferência por interesse da pr6Prl,a~straçio. mas,,!,," obteve o direito
á aposentadoria. nIo podendo por iSlO ser prejudicado em suu \egIli1ftU pretenJiles. E"
assim. sucessivamente.

Desse modo. para corrigir eventuais irjustiças. propomos que se resguarde o direito
de todos aquel.. que tenham firmado com a Administ~ tenno de ocupaçlo de imóvel
funcional. ainda que, no momento da aposentadoria, nIo estivesse efetivamente ocupando o
imovel funcional.

Sala du Sessões, em de

Deputado Odelmo Leio

de 1995.

§ 4? O adquirente de imóvel funcional. nas condições pre
vistas no caput deste artigo. poderá efetuar o pagamento. total

• I

ou parcial. em cruzados novos. mediante a transferência qa titu
laridade de créditos em contas existentes no Banco Central.

LEI N? 8.068. DE 13 DE JULHO DE 19;10

Ac",..,.núl puqnIo ao are. 5~ da 1M
n~ 1J.(J25II/. delZ da abril dalPlO.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA. faço saber que o Con
sresso Nacional decreta e eu sanciono a sepinte lei:

Art. I! O art. 6! da Lei n! 8.025. de 12 de abril de 1990, fi
ca acrescido do sepinte paráp'afo:

-Art. 6!
. .

§ 5! Considera-se leeitimo ocupante. noa termos du
te artiao. o servidor que no momento da aposentadoria
ocupava replarmente o imóvel funcional ou, na meama
condiçao, o cllnjuee ou companheira enviuvado e que per
maneça nele residindo na data da publicaçao deata lei••

eoMlSSAO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAçAo-E SERVIÇO PC/BUCO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI NO 98195

Noa termos do ar!. 119, caput, I, do Regimento Interno da CAmata dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura • e dlvulgaçio na Ordem do Dia
~ Comillltles • de prazo para Ilpresentaç40 de emendas, a partir de 28103195. por
Cinco lIlIlIItIeS, Esgotado o prazo, nAo foram recebidas emendas ao projeto.

"LEG1Sl.llCIl0 ClTADA AN~X,aN, pq 1\
:-::OaDENACAQ DE ESTUDOS I.EG!SLATIVOS· ::.r.

LEI N? 8.025. DE 12 DE ABRIL DE 1990
Disp6e sobre a aUenaç'o de bens ímô·

vei5 Tesidenci.is de propriedade d. Uni'o.
e dos vinculados ou incorporados ao
FRHB, situadOJJ no Distrito Federal. e d"
outras providências.

.....................................................................................................
Art. 6? Ao legítimo ocupante de imóvel funcional dar-se-'

conhecimento do preço de mercado do respectivo imóvel. calcu
lado na forma do art. 2? inciso I. previamente à publicaçAo do
edital de concorrência pública. podendo adquiri-lo por esse va
lor. caso se manifeste no prazo de 30 dias. mediante notificaçAo.
e desde que preellcha os seguintes requisitos:

I - ser titular de regular termo de ocupaçil.o;
U - 'estar quite com as obrigações relativas à ocupaçAo;

lU - ser titular de cargo' efettvo ou emprego permanente.
lotado em órgil.o ou entidade da AdministraçAo Pública Federal
ou do Distrito Federal.

§ I? A legitimidade da ocupaçAo será evidenciada em-reca
dastramento dos atuais ocupantes. a ser promovido pela Secre
taria da Administraçil.o Federal da Presidência da República
com base na legislaçil.O vigente.

§ 2? O ocupante que nil.o tiver condições financeiras para
a aquisiçil.o do imóvel que ocupa poderá solicitar ao órgAo com
petente a permuta deste por outro imóvel compatível com sua
renda. ficando o atendimento a essa solicitaçil.o condicionado' à
existência de imóvel que lhe possa ser destinado e'à conveniên-

cia administrativa para a formação da reserva de imóv.eis de
que trata o inciso V do parágrafo 2? do art. I?

§ 3? O ocupante sujeitar-se-' ao previsto no inciso VI. do
art. 2? e no art. 3? desta lei.

Sala da Comisslo, em 6 de abril de 1995.

\ Jfl1/vl_t.Á-'oRJ>
T~"':c.a de Almeida

Secretária

"-'?/2eee,e. <7>1'7
Comisslo do Trabalho. de AdministraçIo e Serviço Público,

:r: - RELATÓiuO

o projeto do ilustre deputado Odelmo LeIo pretende que os ocupantes de

apartamentos funcionais, quando aposentados mantenham a condiçlo de legítimo ocupantes

tanto para a pennanência no imóVel como para a finalidade de sua aquisiçlo preferencial.

Pretende ainda que .... condiçio de locatário seja tranJferida 10 c:5njuge ou companheira

herdeiros do funcionário extinto.

O pressuposto da ocupaçio do im6vel funciólll1 é a transferência de residência

do funcionário. ou investidura em cargo de~çio para o qual sua re'.ídência anterior

nio lhe seja adequada. quer por locaIizaçIo como por dimenJlo quando se trata de cargo de

representaçlo. O imóvel funciolll1 é uma porte do patrimônio instnnnental do Estado. muito

útil no cuo de operaçlo militar que exige freqüentes mudanças do contingente, em especial

do pessoal de escalio elevado.

Esse pressuposto. em Bruília foi ainda mais freqüente. e pusou a se tornar tio

comum que acabou desvirtuado quando mesmo residindo anterionnente na cidade, portanto

sem ter que atender ao pressuposto da transferência muitos funcionários receberam imóvel

funciolll1 por ocuparem cargos de confiança que presumidamente exigissem proximidade do

local de tnbalho ou a condiçlo de "status' relativa a sua funyio.
Ora, se o aparelho do EItado nec:easita de im6veiJ como fIII'Ie de leU

instrumenta1 para abrigar funcionários de escaIio móvel ou da a1ta adminiItraçIo
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provisoriamente deslocàdo de sua sede para atender' funyIo específica, nIo se jUJtitica lIl&

a1ienaçio nem sua manutençio após a aposentadoria. Não se trata de um direito, mas de um

instrumento de trabalho concedido em provisoriedade e referido unicamente • funç10

exercida. Nilo se tratando de direito, 010 há como pensar em sua herança ou transfenõilidade

após morte do funcionário mesmo quando sua morte ocorreu durante a atividade.

No caso especifico de Brasilia a venda de imóveis se deu quando se constatou

que a cidade já adquirira condições de habitabilidade normais das demais cidades e, portanto

010 era necessário ao Estado o instrumento da moradia provisória, ou imóvel funcional,

exceto poucas exceções. Face ao atraso dessa providencia de a1ienaçio dos imóveis

funcionais, e às condições especiais e privilegiadas em que a mesma se deu, surgiram

expectativas de direito totalmente infundadas na suposição de que havia um direito na

ocupaçio, direito que seria levado para a inatividade e, conseqüentemente concedido

hereditariamente.

Tal não é o fato, a ocupação de imóvel funcional é sempre provisória e 010 cria

direito exceto no que já constituiu a exceção da forma de alienação daqueles que a Uniilo

vend~'aos funcionários ativos ocupantes. Os funcionários civis que se apos~tam devolvem

o imóvel como fazem comumente os funcionários militares cujos imóveis experimentam

enorme rotatividade devido a sua forma especial de atividade.

PROJETO DE LEI N° 147-B, DE 1995
(Do Sr. Álvaro Valle)

Dispõe sobre a destinação de financiamentos habltaci~

nais oficiais; tendo pareceres: das Comissões de Des~

volvimento Urbano e Interior e de Finanças e Tributa

ção, pela rejeição.

(PROJETO DE LEI N9 147, DE 1995, A QUB SE REFEREM OS
PARECERES)

SUMARIO

- Projeto inicial

II - Na Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comisaão

III, - Na Comissão de Finanças e Tributaç~l

- termo de recebimento de emenda8
- parecer do relator
- parecer da Comissão

.ra::- PARECER DA COMISSÃO

Em assim, sendo, tendo em vista as opiniões acima expostas, nos..

recomendaçll:o a esta douta Comissão é, s.m.j. pela rej~içio do' projeto.

Estiveram presentes 05 senhores Deputado Wigberto

Tartuce, Presidente, presentes os Deputados José pimentel e

zila Bezerra, Vice-Presidentes; Valdomiro Meger, Jorge Wilson,

Roberto França, Ildernar Kussler, João Mellão Neto, Paulo

Rocha, Sandro Mabel, Zaire Rezende, Jair Bolsonaro, Wilson

Braga, Luciano Castro, Agnelo Queiroz, Miguel Rossetto, Chico
Vigilante, Inocêncio OliV"eira, Paulo Feij6, Paulo paim, José

Carlos Aleluia, Jair Meneguelli, e Wilson Cunha.

o objetivo de nossa proposta é o atendimento das reais necessidades e possibilidades
habitacionais dessa popullç1o de baixa renda. Por isso, estamos propondo programas
alternativos mais adequados, como lotes urbanizados, melhoria e reforma de unidades
residenciais, l1ém da construç1o d. novas casas populares.

Sala das Sessões, em "I~ Aq'l r-

A alternativa para esse vasto segmento da população tem sido a autoconstruç1o em
favelas,inva~ e bairros periféricos, muitas vezes em loteamentos clandestinos.

JUSTIFICATIVA

Em vinte e dois anos de e,is,eno1.. o an'igo Banco Nacionl1 de Habitaçio - BNH,
não conseguiu destinar sequer 10% dos recursos captldos pelo Sistema Financeiro de
habitação para 05 brasileiros com rendimentos inferiores a 5 salmos DÚnimos. Em outru
palavras, 80% da populaçio dõ Pais praticamente nio tiveram acesso aos programas
habitacionais geridos pelo Estado.

Nem mesmo os programas tradicionais de habitaç10 popular, ainda que I1tamente
subsidiados pelo poder público, conseguiram atingir significativamente as classes de menor
poder aquisitivo. Além de insuficientes frente à grande demanda existente, o preço du cuu
populares oferecidas vem-se revelando historicamente muito distante dos valores limites do
financiamento e do poder de compra dos salários da popul~ de baixa renda.

Art. l' - Esta lei entra em vigor na data d9 sua publicaçio.

§ 1° - Para efeito deste artigo, entende-se como populaçio de baixa renda a
.;onstituida por aqueles cuja renda familiar mensal nio u1trapas.. 5 (cinco) salários rnilÚmol.

§ 3° • O limite máximo de comprometimento da renda mensal do beneficiário com o
pagamento das prestações mensais será de 30"A.

O CONGRESSO NACIONAL deereta:

Art. 1° - O Sistema Fmanceiro de Habitaçio destinará obrigatoriamente SO% do
total de seus recunos para o fiJIanci_ de proglalIlU habitacionais voltadol i
populaçio de baixa renda:

t 1° • Os prosnmu habitacioD&is previJlos neste artiso incluem Iotcs urbaniadoI,
rewbanizados de fàvelas • asterneDwIos; JQeIhoria, reforma e eo\ISlIUÇIo de CUU
popuJam. inclusive sob O regime~mu1irIo.

de Administração e Ser/iço
realizada hoje, REJEITOU,

98/95, nos termos do parecer

A Comissão de Trabalho,
Pdblico, em reunião ordinária
unanimemente, o Projeto de Lei n Q

do Relator.

Outrossim. considere·se o fato de que Q' Estado, se manteve o imóvel em vez

de vendê-lo ao funcionário enquanto ativo, só não o fez porque ainda precisa do imóvel como

instrumento de operação. Não se trata de urn problema de aplicação de justiça ou serviço

social e beneficio de que o Estado trata em outra operaçilo, a de serviço público e operaç1o de

imóveis funcionais não comporta a transferência dos mesmos para os funcionários inativos ou

seus herdeiros.

:lI-VOTO ~ K. t!! .?"'77P-e.

Sala da Comissão, em 30 de agosto de 1995.

~.=--c â~
Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA

Relator

~~
ALVÁ'B.b VALLE
Deputado Federal

COMISsAo DE DESENVOLVIMENTO URBANO'E INTERIOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 147195

Nos termos do art. 119, caput I, do Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados, alterado pelo art. 1', I, da Resolução nO 10/91, o Sr. Presidente detlln'l1inou
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a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 30.03.95, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 10 de abril 1995.

ESTEV~(Ifé~~f.l·TOSSILVA

PARECER DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

l-lUIat6rio

O projeto em questio preve que o Sistema Financeiro da Habitaçio 
SFH _ deverà destinar obrigatórianlente 50"10 (cinquenta por cemo) do totl1 de seus
recursos para o financianlento de programas habitacionais para a populaçio de baixa
renda (art. 1"), incluindo progfanlU de lotes urbanizados. reurbanizad05 de favelas e
assetnelhados, melhoria, reforma e construção de casas populares, mesmo aquelas sob

regime de mutirão (art. 1°, §IO).

o texto define que seja entendida como de baixa renda a popu1ação

cuja renda familiar não u1Irapasse 5 (cinco) salários minimos (art. 1°, §2"),

estabelecendo o percentual de 30"10 (trinta por cento) como o limite máximo de

comprometimento da renda do beneficiário com o pagamento das prestaÇÕeS mensais

(art. 1°, §3°).

Em sua justificativa o Autor argumenta que, em toda a sua existencia, o

antigo Banco Nacional de Habitação • BNH • não conseguiu destinar sequer um

décimo dos recursos captados para o atendimento das camadas de população com

renda familiar abaixo de cinco salários minimos. Mesmo os programas específicos para

baixa renda sempre tiveram alcance muito restrito. A proposta apresenta-se, ponanto,

como uma forma de garantir que sejam supridas as reais necessidades habitacionais

dessa faixa de população.

DistribUlda a esta Comissão para ser apreciada. a proposição não

recebeu emendas no prazo regimental.

11- Voto do Relator

Concordamos inteiramente com' o ilustre Autor da proposição 111 COSI'

no que conceme â necessidade de prover habitação adequada para a população de

baixa renda. Lembramos, a propósito, a complexidade do conceito de habitação, que

engloba não apenas a moradia. como também o saneamento, a infra-estrutura e os

equipamentos comunitários imprescindíveis à garantia de condíções dignas de vida.

Mais do que uma necessidade, diriamos, a habitação deve ser, entendida como um

direito inalienàvel do cidadão.

Vale registrar que a questão da moradia nãO pode ser compreendida.

nem tampouco resolvida, sem uma atuação conjunta com o desenvolvimento urbano e,

sob enfoque global, com o desenvolvimento do Pais como um todo. Mais do que

construir casas, cabe ao Poder Público, em todos los niveis, criar condições para o

estabelecimento de politicas de geração de emprego e renda capazes de fazer frente às
demandas da população, qüer seja nos grandes centros, quer no interior do Pais.

o resgate da divida socia\, entretanto, passa necessariamente pelo setor

habitacional. O problema das carencias habitacionais é premente e requer grandes

esforços para sua solução.

Em .nosso entendimento, es!la solução deve levar em conta que, ao

prover moradia para qualquer faixa de população, o Poder Público tem que pautar-se

pela preocupação de auto-suSlentação dos sistemas de financiamento habitacioJ\ais

propostos, sob pena de de não lograr êxito em sua atuação ao longo do tempo.

A proposta de lixar um percentual obrigatório do total de recursos do

SFH para o atendimento da população com renda làmiliar de até 5 salários minimos.

trazida pelo projeto de lei em exame, deve ser analisada tanto sob o aspecto da

auto-sustentação, quanto com relação ao seu enquadramento nas nonoas legais que

estruturam o financiamento habitacional.
A Lei n° 8 036, de 11/05/90, que "dispõe sobre o Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço e dá outras providências", em seu ano 9°, § 3° estabelece que os

recursos do FGTS serão destinados, no minimo. 60% para investimentos em habitação

popular.

Além dessa lei, uma serie de resoluções do Conselho Curador do

FGTS, responsável pela definição de diretrizes dos programas de alocação dos

recursos do Fundo, tém garantido percentuais ate mais elevados do que os 50%

previstos no projeto para aplicação em habitação de baIxa renda. Assim. como

exemplo. a Resolução nO 25, de 26110/90. que lixa os criterios que devem orientar o

orçamento plurianual do FGTS para o penado 91195, define que do lotai de

investimentos em habitação popular 20% devem ser aplicados na faixa de renda

familiar até J salários mínimos e 40% na faixa enlIe 3 e 5 salários mínimos, o que

perfaz 60% dentro da faixa alvo do projeto.

A recente Resolução nO 176, de 28104/95, ao refonnular o orçamento e

o plano de contratações do FGTS para o presente ano. autoriza contratações do

Programa de Atendimento Habitacional atraves do Poder Público - PRÓ-MORADIA 

e do Programa de Saneamento - PRÓ-SANEAMENTO - voltados especificamente

para a população de renda ate 3 salários mmimos.

O PRÓ-MORADIA, detalhado na Resolução nO 178, da mesma data,

"visa apoiar o Poder Público no desenvolvimento de ações integradas e aniculadas

com outras politicas setoriais, que resultem na melhoria da qualidade de vida das

famiUas de menor renda, por meio da ofena de soluçoes habitacionais. da

regularização fundiária e da urbanização de àreas" Registre-se que as modalidades de

atuação previstas nesta última Resolução contemplam exatamente os programas

propostos pelo nobre Autor no § 1° do ano 1° do projeto de lei em anàlise.

Devem ser analisadas, ainda. as nonnas peninentes à aplicação de

recursos do Sistema Brasileiro de Poupança'e' Eniprestimo - SBPE. A Resolução nO

1.980 do Banco Central do Brasil - BACEN - apoova regulamento que disciplina o

direcionamento dos recursos do sistema, o qual estabelece em seu art. 6° que 70"10 do

montante arrecadado será aplicado em financiamentos habitacionais, sendo que, deste

valor, um minimo de 80"10 devem ser destinados a operações no ãmbito do SFH. O ano
4° do mesmo Regulamento considera integrantes do SFH as operações efetuadas com

valor unitário dos financiamentos, compreendendo prinçipal e despesas acessórias, nio

superior a 7 500 UPF e com limite maximo do valor de avaliação do imóvel financiado

de 15 000 UPF.

Ressalte-se que, no quadro do SBPE, as instituições financeiras
publicas e privadas encontram-se, via de regra. superaplicadas. Segundo relatório que

nos foi fornecido pelo BACEN, com dados relativos a janeiro de 95, "as instituições

públicas e Caixas Econômicas. por exemplo, estilo· com essas aplicaçoes em nivel

muito acima de suas exigibilidades, 124,1% e 318,9%, respectivamente".

Preocupado com a repercussão do projeto no SFH, procuramos a Caixa

Económica Federal e o BACEN, que confinnaram a exatidão das nossas avaliações no

que respeita â impossibilidade de aprovação do projeto nos moldes propostos. Cabe

aqui destacar trecho do oficio a nos encaminhad9 pela CEF analisando a proposição

emquestilo:

"O' teor do texto apresentado deixa dúvidas. pois nio houve

discriminação das fontes de recursos do SFH.

Se fonnos considerar que o SFH compreende os recursos do Sistema

Brasileiro de.Poupança e Empréstimo .. SBPE - e do Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço .. FGTS. o direcionam.nto para os prograntaS de

baixa renda é superior aos 50"10 proposto."

Particularmente entendemos que' se faz hoje necessária uma

reestruturação normativa global da politica de habitação, definindo composiçio

institucional dos órgias do setor, fontes de recursos, critérios para sua aplicação.
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immçio com outru políticas urbanas. ao invés de alleraçôes pontuais e CI5lIÍsticas
em aspectos paniculares do sistema. Esse tipo de intervençio panicularizada pode ser
responubilizado por muitos dos problemas que hoje afligem o sistema. Tomem-se. a
titulo de ilustraçio. medidu concedendo subsidios lineares a todas as faixas de renda,
COl1Mlns até alguns anos atrás, que interromperam o fluxo de retomo dos
financiamentos e reduziram a capacidade de reaplicaçio habitacional. com prejuízo
para a populaçio como um todo.

Dentro desta visio global,. cabe lembrar que encontra·se em tramilaçio
nesta Casa. o Projeto de Lei n· 311188. de IUtoria do Poder Executivo. que trata da

questão habitacional e foi objeto de profunda analise e discussio em uma Comissio
Especial. na "lIima legislatura. tendo sido aprovado um substitutivo que procurou
atender as e~peclativas dos diversos setores envolvidos.

Considerando o e~posto. naquilo que compele a esta Comissão
analisar. somos pela rejeição quanto ao mento do Projeto de Lei n· 147/95. vislo que
os objetivos perseguidos jã eslão em grande pane contemplados no arcabouço
normativo ora em vigor.

:lI1"- PAREt;ER DA COMISsAo

A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, em reunilo ordiniiria
realizada hoje, REJEITOU, por unanimidade, o Projeto de Lei n" 14'1'/95, nos termoa
do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Eraldo Trindade, Presidente;
Carlos Airton. Cesár Bandeira e N8ctson Micheleti. Vice-Presidentes; Antonio Cartos
Pannunzio. Simara Ellery, Rogério Silva, Zé Gerardo. Gonzaga Patriota, Armando
Abilio, Nilmário Miranda. Joio Paulo, Wilson Cignachi, Ceci Cunha, Nan Souza,
Carlos da C&rbras.

Sala da Comissão, em 27 de junho de 1995.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 147·Al95

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno da CAmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgaçlio na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para aprelent8ÇAo de emendas, a partir de 09lO8I95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, nAo foram recebidas emendas ao projeto..

Sala da ComissAo, em 17 da junho de 1995.

~
secretária

~~,1t~~,e <Z>~

COMISSÃO DE fINANÇAS E TRIBUTACÃO

I - RELATÓRIO

A presente l>roposiçlo estabelece que 50"~ (cinqllenta por cerno)
do lotai dos recursos do SFH • Sistema FUWICCÚO da Habitaçio. destinar-se-Io 10

financiamenlO de programas habitacionais destinados • popuJaçIo de baixa rendi,

abrangendo loles urbanizados, reurbanizados de favelas e assemelhados. melhoria, reforma
e construçio de casas populares, incluindo aquelas sob regime de mutirlo.

Como baixa renda, define o projeto de lei em questio familiu com

renda nio superior a 5 (cinco) salários núnimos.

Estabelece ainda o percentual de 30"~ (trinta por cerno) como
limite máximo de comprometimento da renda dos beneficiários, a tílulo dai'prestações

mensais dos financiamentos que vierem a ser concedidos.

Distribuído também à Comissio de Desenvolvimento Urbano e
Interior. a proposiçlo nio recebeu emendas no prazo regimental merecendo. no final, por

-parte do Rdalor. Deputado Carlos AíIlon. voto. quarno 10 mérito. pela rejeiçIo. que foi
acatado. por unanimidade. pela Comissio. etII reuniio ordinária realizada em 27 de juabo

de 1995.

Nesta Comissio de FIIIIIIÇU e Tributaçlo nio foram recebidas
emendas no prazo regimental.

U - VOTO DO RELATOR

Pouco temos a acrescenlu à minuciosa análise da matéria ji
efetuada pelo nobre Deputado Culos AíIlon como Relator do preseme projeto de lei
quando de sua tramitaç10 na Comissio de Desenvolvimento Urbano e Interior.

Respeitada a boa inlençlo do autor. cumpre apenas esclarecer que
pelo § 3· do art. 9" da Lei 8.036. de 11 de maio de 1990, que "dispõe sobre o Fundo de

Garantia do Tetnpo de Serviço e di OUlru providencias". o prosrama de ap\icaçlo do
FGTS deveri destinar. no mini_o. 60% <sessenta por cento) para investimento em
habitaçlo popular. .
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J' o § 4- do mesmo an. ~ determina que os projetos de
saneamento básico e infra-estrutura urbana.. financiados com os recursos do FGTS, deveria
ser complementares aOI prolramu habitacionais.

Como se verifica. conjugando-se o estabelecido nos §§ 3- e 4

acima, percentual próximo a 80 (oitenta) por cento dos recursos do FGTS, ponanto bem
superior 10 pretendido pelo autor (soale), encontram-se já destinados is moradiu populares

e à sua infra-estrutura.

Por outro lado, a recente Resoluçlo n- 176, de 28/04/95, do

Conselho Curador do FGTS, 10 reformular o orçamento e o plano de contratações do
FGTS para o presente ano. autorizou contratações do PRQ-MORADIA - Programa de
Atendimento Habitacional através do Poder Público e do PRO - SANEAMENTO -

Programa 'de Saneamento, voltadas, especificamente. para a populaçlo de renda até 3

salários mínimos.

PROJETO DE LEI N° 1335-D, DE 1991
(Do Sr. Vitório Medioli e outros 176)

Dispõe sobre a criação do ServiÇO Civil Voltmtário; tendo pareceres:
da Comissão de Viação e Transportes, pela aprovação; da Comissão de
Defesa Nacional, pela aprovação, com emendas; da Comissão de Defesa
do Constm1Í.dor, Meio Ambiente e Minorias, pela aprovação; e da Comis
são de Finanças e Tributação, pela inadequação financeira e orçamen
tária deste, e das emendas adotadas pela Comissão de Defesa Nacional.

(PROJETO DE LEI N9 1.335, DE 1991. A QUE'\SE REFERJ:1M OS PAREÇERESJ

SUMiRIO

Setembro de 1995

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Viaç!o e'Transportes, Desenvolvimento Urbano e
Interior:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

111 - Na Comissão de Defesa Nacional:
- termo de recebimento de emendas

parecer do relator
emendas oferecidas pelo relator
parecer da Comissão
emendas adotadas pela Comissão
texto final

IV - Na Comiss!o de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

V - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
-'parecer da Comissão
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PAUlINO clCERO DE VASCONCELLOS

SAUL O COEl HO
AECIO NEVES
LUIZ TADEU LEITE
_ONI TORGAH
LUIZ CARLOS HAULY
NA NOEL NOREIRA
LEOPOLOO BESSONE
A_E~ ... "AS>/

JOAO OE OEUS ANTUNES
OSVALDO STECCA
HAROLOO SABOIA
SIGNARINGA SEIXAS
GILVAN BORGES
OSORIO AORIAN'
NARINO CLINGER
ROSE ANA SARNEY
FERNANOO OINIZ
MURILO ::EZENDE
MARCOS LIMA
SAMIR TANNUS
CELIO DE CASTRO
ISRAEL PINHEIRO FILHO
IVO MAINARDI
JABES RABELO
CARLOS CAMURÇA
JOSE LOURENÇO
VADAO GOMES
WILMAR PERES
ROMEL ANISIO
MARIO CHERMDNT
AROLDO GDES
RODRIGUES PALNA
SERGIO ARDUCA
DANIEL SILVA
JOSE ELIAS
ELIEL RODRIGUES
IlNIBAL TEIXEIRA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
SERGIO NACHADO
JDAO FAUS TI NO
NEIF JABUR
JOSE BELATO
MAURICIO CAMPOS
NILMARIO MIRANDA
CHRISTOVAM CHIARADIA
NARCO PENAFORTE
NELSON JOBIIlI
ROBERTO FREIRE
ROBERTO JEFFERSON
LUIS EDUARDO
TlLDEN SANTIAGO
ALOIZIO MERCAOANTE
JAQUES WAGNER
AGOSTINHO VALENTE
JUTAHV JONIOR
ANTONIO CARLOS MENDES' THAME
JACKSON PEREIRA
PAUlO HARTUNG
FELIPE NERI
ZAIRE REZENDE
IVANIO GUERRA
ARNO MARGARINOS
JOSE BURNE TT
TUGA ANGERANI
WILSON MOREIRA
ALUIZIO ALVES
PRISCO VIANA

PSOB/IlC
PSOB/NG
PSOB/NG
PMDB/MG
PSOB,. Ct;

PMDB/PR
PMDB/SP
PMDB/NG
PSOB/SP
PDS/RS
PSOB/SP
POT/MA
PSOB/or
BLOCO/llP
PfL IOF

POT IRJ

PFL/MA
PMDB/NG
PMOB/'" p,

PMDB/MG
POC/NG
PSB/MG
PRS/NG
PMOB/RS
PTB/RO
PTB/RD
POS/BA
PRMlSP
PFL/NT
PRN/NG'
PTB/PA
POT IAP
PTB/NT
PCB/RJ
PRN/NA
PTB/MS
PMOB/PA
PTB/NG
PMOB/RN

PSOB/CE
PSOB/RN
PMOB/NG
PNOB/MG
PL/NG
PT/NG

PFL/NG
PSOB/CE
PMOB/RS
PCB/lII: pt
PTB/RJ
PfL/BA
PT/NG
PT ISP

PTlBA
PT/NG
PSOB/BA
PSD8/SP
f>S!lIl/CE
PSD8/ES
PMOB/NG
PMOB/NG
PfL/PR
PH/RS

PRN/MA
PSD8/SP
PSD8/PR
PMOB/RN
PNOB/BA

CUNHA BUENO
PAULO DUARTE

PEDRO IRUJO
AUGUSTO fARIAS
JOAO CARLOS BARCELAR
RIBEIRO TAVARES
FRANCISCO COELHO
PAULO MARINHO

JOSE REINALDO
JOSE ULISSES OE OLIVEIRA
SERGIO NAVA
CARLOS SANTANA
CAROOSO ALVES
ARTUR DA TAVOLA
EDIVALDO NDTTA
NICIAS RIBEIRO
ROBERTO CAMPOS
GETIlLIO NElVA
RUBENS BUENO
ARACELV DE PAÚLA
MARCIA CIBILIS VIANA
SERGIO CURV
ARMANDO COSTA
EONUNDO GAlOINO
GERAlDO ALCKMIN fiLHO
MARIO DE OLIVEIRA
GENESIO BERNARDINO
PEDRO TASSIS
JABES RIIlEIRD
PAULO HESLANOER
EOMAR MOREIRA
SANDRA CAVALCANTI
MAGALHAES TEIXEIRA

KOVU IH~

LOURIVAL FREITAS
ROSE DE FREITAS
NILTON BAIANO
BE'rH AZIZE
VALOIR GANZER
JOSE CARLOS COUTINHO
MAURO BORGES
ALBERTO GOLDMAN
lUIS ROBERTO PONTE
JORGE TADEU MUOALEN
JURANDVR PAIXAO
WALTER NORV

ROBERTO ROLLEMBERG
SIONEV DE MIGUEL
GONZAGA MOTA
PAULO PAI'"
ALOIZIO SANTOS
ROBERTO VAlAOAO
EDUARDO MASCARENHAS
WILSON CAMPOS
RONALDO PER IM
SANDRA STARLING
MARIA LUIZA FONTENElE'
WALDIR GUERRA
MARIA lAURA
LAEL VARELLA

,JOSE GERALOJL.!o:>i AL De.> ,'s.
JOSE SANTANA DE VAStO~CELLOS

CARLOS ROBERTO MASSA
PINGA FOGO OE OLIVEIRA
VIVALDO BARBOSA
CLETO fALCAO
CESAR BANDEIRA

POS/SP
Pfl/SC

BlOCO/1R
BlOCO/AL
PNOBI8A
Pl/BA
POC/NA
BLOCO/MA
BlOCO/MA
PAS/IlC
PMDB/NG
PT/RJ
PTB/SP
PSDe/RJ
PMDB/PB
PNOB/Pl'
POS/RJ
PRN/NG
PSDe/PII
pn/NG
POT'lRJ
POT/RJ
PMDB/NG
PSDeITO
PSDe/SP
PRN/NG
PNOB/NG
PMOB/NG
PSD8/1A
PTB/NG
PRN/NG
PfL/Rj
PSOI/SP
PSOI/SP
PT/AP
PSD8IE!o

PNOB/ES
POTlAM
PTlPA
POTlRJ
POC/GO
PMllB/SP
PNOB/RS
PNOB/SP
PMllB/SP
PNOB/SP

PNOI/SP
POTlRJ
PNOB/CE
PTlRS
PNOI/ES

PNOI/ES
POT/RJ
PNOI/Pt:

PNllI/NG
PT/NG
PSB/CE
PSTlMS
PTlor
PFL/NG

.Hei'" PNOB/NG
PfL/MO
PRN/PR
PRN/PR
POT/RJ
PRN/AL
PfL/MA
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JO~t MUCIO MONTEIRO

NA:~ SOUZA

"'"STOII OUAIITE

BlOCO/"E
PF'.IMA

PNOB/BA

AMARAL, NETTO

FIIBJO FELIlIlAIIIt
ltOS/lIJ

~/SP

LEGISLACAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENA~

DAS COMISSOES PERMANENTES

DECRETO N' 5'7.854 - DI! 20 •
J'AJII:DlO DII 19M

lteuulll1M'ftt. a l.et do SeN7it;1) Mflftllr
Cc.,. n' 4.1'lS, de 17 ~e egÓlto Ü
19&U. reti!it'Acfc "ela l.et n" C. '754,
de 18 de Ilg6dO ". 1965.

DECRETO ~ 51 '15t - • 21 ..
JlJJI1IO .. lHa

.Alterll os ",.,.. 27. In • 251 do De
creto "fi 57.854, 11a 20 Ü 1/lJ1ftt'o de
1"' (RegulA.aIto· cfa Lft do S.,.
~ Militar). .

......................_.- ., .., -.~.' .._....
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .~_ ~. e.e. a.e"

DECRETO R.- '78.324 - • 22 DII
lftDIUO DI: lrr5

AltcrrI pardgrafo L- tio tUtlgo trT. tio
RegulAlIWftto cfG Lei do Sen'ira IlI·
UtAr. ClprotlGdo pelo Dlcreto "üme.
1'0 57.I5M. de 20 de tll'MÍN de 1DH•

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

DECRETO N~ 93.6;0. DE 9 DE DEZEMBRO DE 1986

.4.1tera dispo.icivo do Decnro IJ! 11.154.
de 20 de janeiro de 1966•

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~- ~ _ .._ •.__••"_ _ --.-~ a ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. ,.. •...,..•.;;. ,. _e' _ _~_ _ .
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Brasília, 15 de fevereiro de 1995.

Indlscutlvel que a socledsde brasileira
de um mecanismo de mOblllzaçlo para resolver

b6slcos, como o analfabetismo, a asslstlnela .s
carentes, a preservaçlo dO melo ambiente e as açOes
de saneamento báSiCO.

neceu Ita
problemas
crianças
primárias

"~tlIVI"'V \:o'VII vulunt6r1o" e prOPQsta a
durlçlv Je li n.eses, sendo 8 r~muneraçlo mensal dJ5
VOlunt'rlOS dt unI sal6rl0 mrnlmo, dele 0&0 resultandO nenhum
vInCUlO empregatlclo. Os recursos necessários ~ sua
InstltulÇlo e manutençlo serlo COnslgnodos no Orçamento da
unllo, em dotaçlo própria a ser estabelecido.

t o relatório,

II - VOTO 00 RELATOR

Existem muitos recursos humanos que pOderiam ser·
mobilizadOS nesse 5entldo, como os jovens dispensados do
serViço militar, os aposentados e outros segmentos sociais que
por alguma razlo disponham de tempo e de Ideal para dedicar um
Ino de suas vidas por estas causas. Dentre esses segmentos,
lembramos Os Jovens universitários, que, em perrouos de crise
econômica, como o que Itravessamos, nRo conseguem colocaçlo de
Imediato no mercado de trabalho. O 'Servlça CIVI I Voluntário'
seria uma oportunidade para que adqUirissem experl!ncla
proflslona, e ao mesmo tempo um Vlslo mais realista dOS
prOblemas nacionais, A Incluslo de profissionais aposentadOS e
experientes, seria um fitar de tranSfer!ncla de conhecimentos
extremamente salutar para esses jovens.

Em SUA justlflcaçfto, o Autor lembra a5 enormes
GarênCI&o ~~G U "09S0 Pais tem em reloçêo às 'reis Citadas
como objetos de atuaç50 do servIço. Evoca, tamb6m, 8

ConstitulÇlo federol, em ·cujo art. 37, Inciso IX, prevê que a
lei estabelecerá casos especiflcos de cnntrataçlo por tempo
determinado, de mlo-de-obra para atender excepcional Intere5se
p6bllcO.!/.cquciro, nos tCllllOS regimentais, o dcsarquivamento do Projeto de

~ .noI335I9f, ~~ autoria e outros 176, que displlc sobre a criaçIo do Serviço
CIVIl Vohmtário, arqwvado em 31101195, conforme determina o art.105 do
Regimento Interno.

Nestes termos,
Pede deferimento,

ri,~~_t.!Gt;l'.ll ~I_, t.<'., {1;110:'; I)') I' l~ tl··.·.
r'tli'fl:ll,(llú \.~fll.'J. ,o •• 1:L:b~;i1"I\' 1.11 ~.I\'

~/fl f.M1~WA ~IO" ilEi'''U i M·\.~'.:"·

C:: c:q '03 I 9r,

Senhor Presidente,

A Sua Excel&tcla o SclIhor
Presidente da Cima.. dOI DepuladOl
Deputado LuIs Eduardo Maplhl..
Cima.. dOI Deputados
NESTA

COIIISSliIl DE VDlÇlIO E nA1ISP02rES. DESEIIVOL1IDIEII'1'O lJIlBAIIO E DITElU:OR

TZmKl DE lIl!CII:IIIMEIftO DE _

pllOJE'fO DE LEI R9 1.335/91.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da cã

mara dos Deputados, alterado pelo arta 19, I, da. Resolução n9 10/91,

o Sr. Presidente dete.r:minou a abertura - e divulgação na Orderq . do

Dia das Comissões - de prazo para apresenta.ção de emendas, a partir

de 29/10/91, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi

das emendas ao proj eto.

Nlo vemos no projeto nenhuma Invaslo na
compet!ncla das forças Armadas. j6 que ele deixa bem claro que
NIO se trata de um serviço ml I Itar alteranatlvo (co~o prevê a
Constltulçlo Federal em" seu art. 1"3, S12), O 'Servlço Civil
vOlunt6rlo' será algo In6dlto, que Ir6 contribUir para uma
maior Integraçlo de nossa sociedade, para uma maior
compraenslo de nossos múltiplOS problemas, será uma
oportunidade para que a própria sociedade, Integrada ao Poder
P6bllco, tome Iniciativas para resolver saus problemas, na
maioria simples mas dependentes de um mlnlmo de orlentaçlo
Ucnlca e de moblllzaçlo de recursos.

_~ .. ~... .... ",to.: \:.ompete â estó VUOl....... :.V,
espc::lfl:S":1Clt; n, que se refere 80 desenvolvimento aoclal t.

econOmlco, :'lSJ te.nos ClúvlCle quento ao ml!rlto deete PrOjeto Cle
~~~ a~;ov~~~~: de 1991, pelo que, encaminhamos nosso voto pela

Sala da Comissão, em 06 de novembro de 1991.
Sala ela Comi selo, em de de 1992.

/7 ~ •

~"-vu.dV<.,) /c.,;,""'~-r...-....r-,
RONALDO DE OLIVEIRA NORONHA /

Secretário

fJ/ltê't:c:..y:.-e· ~7.> /j

COHISslo OE VIACIO E TRANSPORTES, OESENVOLVIMENTO UR8ANO E INTERIOR

Relator

I - RELATóR IO
::rrr-- PARECER [iH L.IJMl.::JoÃV

No PrOjeto Cle Lei nSl 133!5, de 1991, ~ proposta que
seja lutorlzeCle a crloçlo do "Serviço Civil VOlunt6rlo". A
Iniciativa 6 assinada pelO Ilustre Deputada VITTORIO HEDIOLI
e, por Ideslo, por mais 178 Deputados de v'rlOS partldoe.

O projeto autoriza oe mlnlet6rlos civis
responsivels pell açlo CIo Governo Federll nls irele de
errldlcaçlo do an"fabetlsmo, Isslst!ftcll aoclll - como o
Itendlmento e Implro a crianças carentes, Idosos ti defiCientes
frslcos, preeervaçlo e proteçlo Imblental ti saneamento b6slcO,
I Instlturrem o ·servlço Civil VOlunt'rlo", no qUII pOderio
Inscrever-se: os brasileiros do sexo Masculino obrlgldos ao
SerViço MIlitar IniCiai, dlepeneados como excesso de
'Contingente; as mulheres mOblllz'vels, com ..,lla de 19 anoa; e
os aposentadOS com tlxperlencll profissional' nas 'reis de
Interesse do serVIço.

A Conlissão dE' Viaç:ão E Transpo .... tE's. DesE'nvolvl~

Menta Urbano e Interio..... em reuni~o ordini\ria .... ealizada hoje, APRO
VOU, por IJnt\nimídadE, o P.... oj ..to dE' Lei nQ 1.335/91, nos ternlos do
PareCEr do Relator.

Estíveril.nl preSEntes os Senhores DepIJtado~: Paulo
df: A1nlEida. Prrsid..nte. OnairevE's MOIJra. 1e Vice-PrE'sidente~ CÉsar
Bandeira. Hunhoz da Rocha. Antônio Horimoto. Nilmário Miranda, Fer
nando Carrion, Antônio Bi\ .... bara. Telmo Kirst. Jairo Azi. Ranllôl Aní~

sio,. Mauro Hiranda,. Pedro Irujo. Vitória MEdiol1i Al~cid Nune,;>
EtelJalda G_.de Menezes. Mário Martins, Ernesto Gradella, José Rei':'
nil.ldo,. Efraim Horais r Luíz Pont~~r Jairo CarnE'iro. Simão SEssinl
Francisco Diógenes. Osvaldo Reis,. Carlos Santana,. L~el Varella ;
Fril\nc i sco Rodr i gIJt:S.

Sala da ConlÍssão. tnl 21 de olJtlJbrQ dE 1992.

Os ,"Inlst~rlos CiViS que organiZarem o "Serviço
Civil Voluntirlo" seria respone'vels pela SUl dlreçlo,
Planejamento e execuçlo, Inclusive dos encargoe relativos ao
recruta..ento, etlleçlo, deslgnaçlo e claeslflcaçlo doa
candldatoe. Para uma ou male dessas atiVidades, elee pOderio
firmar convlnlos tom os 6rgloe de .'lataMento das forças
Arll1adas.

i l"
, -. ",c..u..l..~~'~l L\..L~·

( DEPuhdo\ PAU':-O E ALMEIOA ,/ \
, Presl nte

OEPutado NILMÁRIO MIRANOA
Relator
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COMIssAo DE DEFESA NACIO~

Defiro. Publique-se.
Em..2~/OS/92.

IBSE~NHEIRO
Presidente

COMIssAo DE DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMI!IlTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N.' 1. 335/91

Of. CDN-P/.!ll8/92 Brasília, 12 de maio de 1992

Nos termos do art. 119, caput, I, do R.g~nto Interno
da Câmara dos Deputados, alterado pelo Art. 11. I, da Resolu-
'<Wd."", h.- .•/:" .... e,) iJ~. Presiõente det.ermil1ou d a~,,"'::l.u.."d. - -d ~.:.

VU~YdÇOU aa urdem do ~ia das Comi••ões - de prazo para .pre
sentação de naenda.. , a partir 04 I 05 I 93, por cinco ••s
.ões. Esgotado o prazo. não foram recebidas e-.ndas ao proje
to.

Sala da Comissão, em 11 de OIaio de 1993

Senhor Presidente, ~
~'?>.<:r~

MarC1 rna~e~ Ferreira
ecretar1B

Deputado JOS~~~TO~VOpru;Jd::te

Nos termos regimentais, solicito a V.Exa. conceder

a este Órgão Técnico audiência dos Projetos de Lei relacionados

lem anexo, tendo em vista tratarem de matéria pertinente ao mér~

to desta Comissão de Defesa Nacional.
No ensejo, renovo a V.Exa.

alta consideração e apreço.

a expressão da mais

,?4Rét?02 J)/'1
L.lI"l .. ="-' .... 1.1 iO!o '''I:.~ I::. '~A NAC I ONAL.

I - RELATORIO

o Projeto de Lei em anAlise foi proposto pelo
nobre Deputado Vitor Medioli. sendo acompanhado por
outro~ 176 (cento e setenta e seis) Deputados FederAis
Que o ~ubscrevem. O objetivo precipuo do me5mo • •
cr1a~~o do 5erv1~0 Civil Voluntário. no ambito dos
ministérios civis Que se dedicam a 5~r instrumentos do
Governo Federal na P~rr~dica~_o do ~n~l'.b~~js.o, d~

~ssjst~ncja socj~l - n~s ~r~~s d~ ~t~ndj.~nto ~ •• paro
~ cri~n~~s c~r~nt~s, idosos ~ drficirnt~s ~Lsicos - d.
pr~s.rvaç~o ~ prote~~o do •• io ~.bi.nt. ~ san•••• nto
b",sico p

•

A Sua Excelência o Senhor

Deputado IBSI!ll PINHEIRO

DO. Presidente da Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI N2 998/91 - do Sr. Paulo Ramos - que "fixa. a contrá.

bu"içào para pensão militar federal estA

belecem limites para as pensões milita

res estaduais e dá outras providências".

PROJETO DE LEI t{2 1.335/91 - do Sr. Vittório Medioli - que "dispõe

sobre a criação do serviço voluntário".

PROJETO DE LEI N2 1.152/91 - do Sr. Maurilio Ferreia Lima que

"atribui no Arquivo Nacional, a função

de legítímo depositário de documentos

secretos, sigilosos· e classificados 11 •

PROJETO DE LEI N}! 1.338/91 - do· Sr. Paulo Ramos - que "fixa a con

tribuição para a pensão militar federal,

estabelecem limites para as pensões mi

litares estaduais e dá ôutras providên.

cias ll
•

PROJETO DE LEI N2 1.879/91 - do Sr. Paulo Ramos - que "dispõe so

bre o acesso das entidades que menciona

nos arquivos públicos relativos a desa

parecidos pOlíticos".

PROJETO DE LEI N.2 1.691/91 - do Sr. Zaire Rezende - que "concede

incentivo fiscal às empresas que empre

gam trabalhadores sujeitos ao serviço

militar obrigatório".

PROJETO DE LEI N!! 1.891/91 - do Sr. Jackson Pereira - que I1dispõe

sobre a maioridade civil e penal e so

bre a idade para prestação de serviço

militar facultaivo".

Para tanto. ficam esses Minist6rios
autorizados a instituir um servi~o civil de car~ter

voluntário. estando habilitados para o mesmo os
brasileiros de sexo masculino considerados excesso de
contingente para a presta~~o do Servi~o MilitAr
obrigat6rio; as mulheres em idade ~ em condi~CRs pArA a
mobiliza~~o no Servi~o Mili~.r obrigatório; e os
aposentados. desde que comprovem experi@ncia nAS Ãr.as
objeto do servi~o civil preconizado. Os Mini5t~rios

civis ser~o re~ponsAvei5 pelo pIAnejamen~o, dir.~~o e

eKecu~~o do Serv~~o C~v11 Voluntàr~o. Dodenoo 1~~~~r

conVen10S com os 6ro~os de a11sta~ento das for~vs

Armadas.

= :-, ...... Cl...... d,ll1Ud; prevê o prazo d~ durac;:'o OE' 12
(doz~~ m~~p'~ para a prestac;~o do SerY1~o. perio~w

Que o Drest~dor terá d1re1to ~ remunerac;ão de 1 I~m)

salário min1mo por miPs. sem Qualqu!!r \'.i.~..:ulo

empreÇJaticio.

Em sua justificativa. o autor ressalta
importância social d~ sua proposta. n~o somente para o
atend1mento às Areas carentes. mas. ~ambém. no U50 de
m~o-de-obra inaproveitada. mediante a aplica~~o de
poucos recursos orc;amentário5 por parte do Governo
Federa I. o Que rea 1 c;a. em mui to.. re I a~~o
custo/beneficio.

Com parecer f.vorável da douta Comiss~o de V1a~~o

e Transportes. o PL 1.335/91 foi encaminhado 4 esta
Comiss~o de DefeSA Nacional. n~o tendo recebido emendas
no pr.zo rRÇJimental.

11 - VOTO DO RELATOR

o estado de miserabilidade em que vive grande
PArcala de brasileiros prescinde de 50Iu~~es práticas e
rápidas. A proposta do Deputado Vittorio Medicli ~

extremamen~e oportuna, sendo umA forma de resgatE. por
parte do Governo Federal. da grande dlvid~ social
intern~. cuja fAturA já estã sendo cobrada pela
sociedAde como um todo.

o projeto foi distribuldo a est~ Comi~5~0 de
Defesa NAcional por fazer refer~nci~ a organismos
~ititAres. notadamente nc Qua se refere ao alistamento.
seIR~~o e recrut~mento de c.ndid~tos, facult.ndo o
estAbelecimentd de conv~nios entre os Ministérios Civis
e. implicit.~ante. o EstAdo-MAior das For~a5 Armadas,
órg~o de Dire~~o GerAl do alista.ento para o Servi~o

Militar obrigAtório.

Duas Quastbas devem ser AnaliSAdAS naste pAracer.
PriMeiro se h~ Alquma conotA~~o Militar .no Servi~o
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proposto. o Que se contituiria num servi~o ml1it.r
Altern.t~vo. nos molde5 do art. 143. parag. 10. da
Constituiç~o Federal e leqisla~~o cQ~plementar. A outra
é referente .0 U50 da e~trutura mil;tar para o
recrut.mento de pessoal para o Servi~o Civil. o que

pnder~~ caus~r problem~s aos Oro~os dv al~st~mento das
Forca~ Armadas em fun~~u de encaroG~ f~nance~rD~ e da
sua estrutura d~mens~onada apenas para o atendlmento às
~LI~5 pr6pr~a~ necessld~des.

o ~rt~~ln le -to do proJeto tra: as respo~la~ para
e~ta~ QUestbes. em primelro lucar ~uandD estabele~E o
carãter volunt~rio e CiVlJ para a prestac~o desse t~Do
de Servlco. ao contrárlo daQuele Prestado no amblto das
For~dS Armada5~ Que é .,lit~r ~ obr~g~tório. Dep01s
Qu.ndo coloca a ut11~za~~o da estrutura m11~tar na
5.1e~~o e recrutamento de cand~datD5 mpdiante conv~n~oa
Ora. a celebra~~o de convên1o é uma faculdad~. Que
depende da vontade das partes. Basta Que n~o exista
1nteres~p por parte do 6r9~o m1lit~r para que qualquer
proposta de conv~n~o seJa 1nv1~bilizada.

Entendo. d1ante destas raz~es. que a aprova~~o do
projeto n~o constitui nenhum embara~o às For~as
Armadas. A~sim. Quanto ao mérito. voto pela .prova~~o
da Projeto de Lei n. 1.335. nos termos do art. 32.

~~~i~5~dQ~fo ~~;1~e~d:~"e"m ;~:;~.:.. do Regimento Interno,

Sala de SesseJes. em 23 de setembro de 1993

~P>"N..),n.,; C/E.2"c-<'''VI~· ~e~,,' ,c.ê<'A'/7'--(

~'!1I.NDi\.1'!~

Dê-se a seguinte redação. onde couber

"em comênio COIll as Prefeituras Municípais "

Sala da Combsào. em;!l) de !\clembro de 1993

-i;~; 1" ~t ~1<\luta" LACI~'I'L: ~
elator -... /

EMENDA N°Z

Dê-se ao artigo 3° do Projeto de Lei rf \.335191 a seguinte
redação

"Art 3° O Serviço Civil Voluntário terá a duraçio
de 12 (doze) meses. devendo ser remunerado, mensalmen
te. dele não decorrendo vinculo empregatício e encargos
sociais."

Sala da Comissão. emZ9 de selembro de \993.

':XlI: -PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa Nacional, em reunião
ordinAria realizada hoje, aprovou unaniJllllmente, com
emendas, o Projeto de Lei n ll 1. 335-A/91, nos termos

. do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputadosl

Luiz Carlos Hauly Presidente, werner
Wanderer, Mauro Borges e Nelson Bornier Vice
Presidentes, Edmar Moreira, João Fagundes, 'Hélio
Rosas, Alacid Nunes, Etevalda Grassi de Menezes,
Fernanao CarrJ.on, tlio Dal la-Vecchia , Paulo Ramos,
Virmonaes Cruvinel, Ivo Mainardi, Mario Martins,
Jofran Frejat, Jair BoIsonaro, Moroni 'l'organ, José

Dirceu, Aldir Cabral, Raquel Cândido, Heitor F~anco,

Mauricio Campos e Francisco Rodrigues.

Sala da Comissão, em 29 de setembro de 1993

,aJ~
Deputado LUIZ CARLOS HAULY

Presidente

De-se a seguinte redação. onde couber.

"em convenio com as Prefeituras Municipais'"

Sala da Comissão. em 29 de setembro de 1993.

Ç7~
Deputado LUIZ CARLOS HA lILY

Iv~ res~jte ~
Df~u.'a -rAC1Q 'Nu ~

Relatbr -- /

E\1ENDA N° 2 - CDN

Dê-se ao artigo 3° do Projeto de Lei nO 1.335191 a seguinte redação

"Art. 3° O Serviço Civil Volun'l'rio terá a duração de 12

(doze) meses. devendo ser remunerado. mensalmente. dele
não decorrendo vinculo empregaticio e encargos sociais. "

Sala da Comissão. em 29 de setembro de 1993.

Çl7~
Deputado LUIZ CARLOS HAUÚ'

{~J;i+r
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PROJETO DE Ll!:1 N" 1.33~· A, DE 1991

(TEXTO FINAL'

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N' 1.335-B/91

Dispõe sobre a criação do Serviço Civil Volunlário.

Sala da Comissio. em 07 de abril de 1995.

No, termos dc An. 119. coput. I. do Regimento Interno C:.
Cimara do~ ;;\,.tit.&....~\JIll. U 31'. FléSidt:ntc da Comissio detenninou a abertura c diwlgaçio na
ordem do Dia das Comissões. prazo para recebimento de emendas( 5 Sessõe> ), no período de
30 I 03/95 a 07 I 04 /95. Findo o prazo de cinco sessões. nio foram recebidas emendas.

1P/1-eé(?E~ ..2>A
COMISSÃO DI: i)Fi-b~A DO CllNSlIMIDOR, MEIO AMBIENTI. E MINORIAs

~
'/fji
I~~ .

Aurenilton . ': ..~,; 'C" 'da
S retmo "

I "

- E~te P1"0Jp.tn etr. Lei. apr~sentado pelo Deputado Vitor MedioU e subscrito pur 176

deputado~,propõe a cnação do "Serviço Civil Voluntãno" no ãmbito dos ministérios civis

responsáveis pela ação do Governo Federal nas áreas de erradicação do analfabetismo,

assistência Social, preservação e proteção ambiental e Saneamento básico.

- Estes ministérios serão responsáveis pelo planejamento, direção e execução do

"SeIViço Social Voluntário", inclusive dos encargos relativos ao recrutamento, seleção,

designaçilo e classificação dos candidato•.

• Poderão se inscrever os brasileiros do sexo masculino, obrigados à prestação de

serviço militar, inicial. que tenham sido considerados excesso de contjngcnte~as mulheres

que completem 19 anos no ano que se apresentarem ao Serviçó e aposentadas que

comprovarem experi~ncia profissional nas áreas de educação, assistência social,

saneamento e proteção ambiental.

- O Sen-iço Civil Voluntário lerá a duração de 12 meses, remunerado mensalmente

pelo valor de I salário minimo, sem vinculo empregaticio. Os recursos necessários serio

consignados no Orçamento da União, em dotação própria a ser estabelecida.

- O autor da proposta ressalta, em sua justificativa, a importância social de sua

proposta para alender ~5 enonnes carências que o Brasil tem em relação as áreas de

atuação do serviço, bem como o seu papel no treinamento de jovens brasileiros.

- Amda em sua .Iul'tlficativa. n autor cita (l artigu 37. meiso IX. da Constituição

redeml que prevê que a lei e.tabelecerá casos c.pccifico. de contratação por tempo

dctcnninado. de mân.odc-ohrn para atender excepcional interesse púhlico.

- CVUI f"'J1t.a.,CIt,;~ filt ... UH1VI.m... du CUl1l1ssào de Vlaçào c Transporte e da Comlssào de

Defe,. NaCIOnal. o PI. 1.335-8\91 fOI cncaminhado a e.ta Comis.ão de Dcfesa do

Consumidor. Mcio Ambiente e Minorias, não tendo recebido emendas no prazo

regimental .

É o relatório

!:~

Defiro a audiência solicitada, que será
concedida antes do pronu~iamento da Co
missão de mérito. publi'JUe'rse.
Em\"":\"/OB/92. I '

Y
Presidente

' ..;mCErr;~rHl:' i:\ ;:""-ll':\"(,··'" (1l?3t~ C.I"g7íO F ':;01 ··:P:o C'. V .. E:,i\ .. "".
... "-lO"':G.O""I"'. """'.":\ .;"1'::'<:\13 ;dJ,ji..i:"CI' ... 1 PrClJEto t~': ~~t

.) '''','. " I - ;:" :.'Jõr;;: '~Q::;I~IE iI tl"'; ·::tr,::an

'\'Õoter I a

An 611 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
An 7° Revogam-se as disposiçõcs em contrario

(noventa) dias

Sala da Comissão. em 29 de selembro de 1993.

....... I ,~,; ".''; I, ':;

(J~(JP/-;J
Depulado LUIZ r ARLOS HAULY

Presidente

O CONGRESSO NACIONAL decrela.

An. 1° Ficam autorizados os Ministérios civis responsáveis petas ações
governamentais de erradicação do analfabetismo, de assistencia social· nas áreas de atendimento
e amparo a crianças carentes. idosos e deficientes fisicos ~ de preservaçào e proteção do meio
ambiente e saneamento basico. a instituir um serviço civil. de carater voluntário, denominado
Servi:;o Ci\·il Volt:ntário. que atenderá li execução das atividades antenonnente referenciadas., em
convênio com as f'reft:::turas Municipais.

Parágrafo único Concorrerio à prestaçào do serviço previsto no wY1 deste
artigo. por opção voluntma

I - os brasileiros. do sexo masculino. ohricados ã prestaçio do Serviço Militar
inicial, que tenham sido considerados excesso de contingeok, nos termos do Decreto n 57.654.
de 20 de janeiro de 1966. alterado pelo Decrelo n" 58 759, de 28 de junho de 1966. pelo Decreto
n' 76.234. de 22 de setembro de 1975 e pelo Decreto n' 93 670, de 9 de dezembro de 1986, no
ano em que devessem prestar o Serviço Militar obrigatório; .

11 - as mulheres. mobilizãveis. que completem 19 (dezenove) anos. no ano em
que se apresentarem para o serviço. e

lU _ aposentados. que comprovarem experiência profissional nas ireas de
educação, assistência social. saneamento e proteçào ambiental ., .

An. 2° Os Ministérios civis. aos quais couber a competencla das lu\o,dades
descritas no Art, 1°. serão responsã\eis pela direção. planejamento e execuçio do Serviço Civil
Voluntário. afeto ã sua ãrea. ficandC' a seus encargos o recrutamento. a seleçio. a designação e a
classificação dos candidatos ., .,

Parágrafo único Para o cumprimento destes encargos os Mlntstenos poderio
estabelecer convênio com os órgãos de alistamento das Forças Armadas.

An. 3" O Serviço Civil Volunl'rio ter. a duração de 12 (meses), devendo ser
remunerado, mensalmente. dele nio decorrendo vinculo empregaticio e encargos sociais. .

Art 411 Os recursos necessários ao atendimento do proposto nesta ICI seria
consignados no Orçamento da União. em dotaçio própria a ser estabelecida,

An 5° O Poder Executivo regulamL'l1(am a aplic..ação desfa lei no prazo de 90

;~~':r'llj _ SI"" ..
ier:HJ.l:ado 19SEN ~-N1-!EIRD

~IL_ Prt::·-;,il:lente da C;:':llnra do~ DE:"')·Jl:: ...O:lS

1 Co S T A

O "Serviço Civil Voluntário" proposto pelo PL.1.335·8 de 1991 é mais um

mecanismo de mobilização para auxiliar na resolução de questões sociais graves, como O

analfabetismo, a deficiência de saneamento básico, a degradação ambiental.

Alem dISSO o "Serviço Civil Voluntário" dará aos jovens que dele participarem. a·

oponunidade de um aprimoramento profissional e uma visão mais aprofundada dos

problemas naciomis. tanto pela experiência obtida com as atividades do "SeIViço" quanto

com O contato e troca de infonnaç5es com os profiSSIonais aposentados e experientes.
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1995.

E imponanle ressaltar que nlo se trata de um serviço militar altemativo (como

consta no an.J43, § 1° da Constituiçlo Federal), mas sim uma atividade civil voluntária,

dinll.da, planejada e executada pelos Ministérios Civis, congregandojovens e aposentados

brasileiros na luta pela emdicaçlo do analfabetismo e pela preservação e proteção do

meio ambiente e saneamento básico.

Dentro do que compete a esta Comisslo, consideramos. relevante e fundamentAl a

açlo CIvil em atividades concementes i proteção a::lbiental. Sendo o nosso \'oto favorável

aaprovaçio do PL 1.335-B de 199 I.

Eovoto.

Sala da Comisslo, em(J? de oC de 1995.

y!-') Ç2....J\, ~lf:,::\
Deputado GILNEY VIANA

J:II:..- PARECER DA COMISSÃO

A Comissio de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, em
reuniio ordiniria realizada, hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei nO 1.335-B/91,
nos tcrrnos do parecer do relator

Estiveram presentes os Senhores Deputados Sarney Filho, ~re~idente, Celso
Russomanno Maria Valadio Remi Trinta, Vice-Presidentes, Raquel Caplbenbe, Salomão
Cnol, Remi "l~rinta, Freire JÍJnior, Pimentel Gomes, Vanessa Felippe, Agnaldo Timótoo,

Gilney Viana, SéfBio Carneiro, José Coimbra, Carlos da C&rbris, Aroldo Ct'~ ..u, Valdir
CoIatto, Inicio Arruda, Nelson OIoch e !lamar Serpa.

Sala da Com\lIio, em 28 de junho de 1995.

~v
illlo

. e

~ -'I a..n.,..J;--1
Deputado Gilney Viana

Rütor
COMISsAo DE FINANÇAS eTRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 1.335-<:191 .

Nos termo. do 811. 119, I, do Regimento Intll'"0 da Câmara dosn................ Sr p lidInle dIlerminou a abertura e divulgação na Ordem do DIa;c';;i.s:.. de :azo para apreaantaçlo de 81Mndas, a partir de o,st08l95, por
cincO sau6el. Esgotado o prazo, nIo foram recebidas emendas ao prOjato.

Sala da Cemisdo, am 17 de agosto da 1995.

~
Secretária

p;qeeeete ~
COMJSSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

1- RELATÓRIO

O projeto de lei em exame pretende autorizar os Ministérios civis
responsiveis peIu ações governamentais de erradicação do analfabetismo, de assistência
social, de preservaçio e proteçio do meio ambiente e de saneamento básico, a instituir um
serviço civil, de cariler voluntirio, para execução das atividades antcrionncnte mencionadas.
Tal seMça, denominado Serviço Civil Voluntário, seria prestado por br..ileiros do .."O

IIlIICIIlino, no ano d. sua dlspensa do serviço militar obrigatório e do sexo feminino, no ano
l1li qu. compltlUlIftl 19 InDI e por lpollOtado&, com experiencia nOlletores mencionadol.

CIberII 101 Mlniltérlos comptl.ntll pari o desempenho de tlll
ItIvIdades a dlreçlo, o planejamento .alXtcuçlo do Serviço Social Voluntirlo, ficanda lllU
ClI'IO a rtenltll1ltlltc, IItltqIo, I d.lillllÇlo • I cllll1~clçlo dOI cllldJdltOl,

O 9«Ylço teria I duraÇlo de dOIl (12) metllL • OI voluntirlol
rtaIbIrltll\ al'tlllUntrlÇIo d. um (I) ll1irlo minlma, &eIIl Ylncula emprtlllÚcla, dllVlnda ai
l'IcIlInQI -*lolltl'tlll cOtlllJllldol naa Orqanltlltcl di Unlla,

M prcjtto' 'iILu lbrll\ll\lrtiln\&du Itl\tlldU,

Ela ortI11ória,

11 - VOTO DO RELATOR

A Constituição Federal estabelece no inciso I do artigo 63 que 'nio
seri admitido aumento da despesa prevista nos- projetos de Iniciativa do Presidente da
República". excetuando apenas a lei orçamentária e alei de dirçtrizes orçamentiri8l\.

Por seu lado. o § 1° do anigo 61 da Constituiçio define como de
iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre criaçio de cargos,
funções ou empregos públicos, que disponham sobre organização administrativa e serviços
públicos e que disponham sobre as atribuições dos Ministérios.

Ao pretender criar o Serviço Social Voluntirio. com rcmuneraçlo de
seus participantes. o Projeto de Lei nO 1335-C, de 1991, está aumentando as.despesas da
Uniio em matéria de lei de iniciativa privativa do Presidente da República, pois regu!a o
funcionamento de serviços públicos, altera a organização e as atribuições dos Ministérios
envolvidos.

Em face do exposto, votamos pela inadcquaçio .orçamentária e
financeira do projeto e das emendas adotadas pela Comissib-de Defesa Nacional.

,.' .---::. ,

S&adasscsoõe~~: )Vh 995

DcPUtãdo~t
Relator

.:IIr'-PARECER DA COMISsAo

]t.. Comissão de Finanças Q Tributação, em reuniio

ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela inadequaçio
financeira e orçamentAria do Projeto de Lei n Q 1.335/91 e da.
emendas adotadas na Comissão de Defesa Nacional, nos termos do
parecer do relator.

EstiverAm presentes os Senhores Deputados Gonzaga

Mata, Presidente; Edinho Bez, Geddel Vieira Lima, Germano Rigotto,

Hermes Parcianello, Homero Oguido, Luis Roberto Ponte, Pedro

Novais, Augusto Viveiros, Álexandre Ceranto, Efraim Horai8, Félix

Mendonça, José Carlos Vieira, Manoel Castro, Osório Adriano,

Roberto Brant, Delfim Netto, Anivaldo Vale, Rogério Silva, Antonio

Kandir, Silvio Torres, Yeda Crusius, Antonio Feijão, Arnaldo

Madeira, Celso Daniel, Conceição Tavares, Fernando Torres, José

Fortunati. Marcia Cibilis Viana. Sérqio Naya. EujAcio Simões. José
Chaves e João Pizzolatti.

Sala da Comissão, em 13(dthef~rro de

,L vL
GONZAGA MOT

PROJETO DE LEI N° 2.639-B, DE 1992
(Do Sr. Pedro Abrão)

Considera de utilidade pública a Igreja Evangélica As
sembléia de Deus de Sanclerlândia, no Estado de Goiás;
tendo pareceres: das Comissões de Seguridade Social e
Família e de Educação, Cultur~ e Desporto, pela rejei
ção.

(PROJETO DE LEI N9 2.639, DE 1992, A QUE SE REFEREM OS
PARECERES)

SUMÁRIO

• Projeto Inicial

II • Na Comisdo de Seguridade Social e Familia:
• termo de recebimento de emendas
• parecer do relator
• parecer da Comiaslo

III • Na Cominlo de Educaçlo, Cultura e Desporto:
• termo de recebimento de emendas
• parecer do relltor
• parecer da CominA0
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o CONGRESSO NACIDNAL decreta:

ARToll- E con~lderado di Utilidade Pú

blica a Igreja Evang'l!ca As

se~bléla de Deus de Sancletl1n-

dia. co. sede nl Aven!da Indl.

pend'ncll. esquinl co. I RUI

Sete de SeteMbro s/n. E~tado de

GoUs.

ARToze. RevogaM-se as di~posiçOes e.

contrário.

AAT.lI. Estl lli entra e. vigor nl da

ta di SUl publlcaçlo.

,JUSTIF'ICAÇJlO

A Igrejl Evang.liCI Asse.bl'ia de Deus

de SancIerI1ndil, Goi's. obJato do prasanta ProJato de

Lei, nlo • apenas u.1 orglnizlçlo religiosl: ~ultu.-se

e pratica-se I doutrinl crlstl.

uevlda.ente registradl ~ob o nl 18'

rolhas 192/l ~a Livro 9 Aegistro Integrll, Oocu.entos,

Tltuios e Protestos, co. seus Estltutos tl.b'. regis

trados no Cartório de Registro de Pessols JurIdicas

sob o nÚMero 001 's rOlhlS 02/0l do Livro A_nl 01 e.

13/0711987 o

de pe~soas pobres. enrer.os necessitados, órrlos I an.

cllos desaMparados, por .aio de u. Oaparta.ento Assis

tencial. E o raz gratuita.enta, e.ercendo a clridldl

crlstl de 'ato, e se. procurlr obtlr qUIlQulr co.·

pensaçlo Qua nlo a satls'lçlo de u. dlver I QUI SI Jul

ga obrlgadl.

Dirigida I ad.inlstrada por u.a Oi.

retorll eleltl e. Asse.bl'il Gerll dos SIUS associados

e de acordo co. os saus Estatutos, contribui, aindl. P!
ra o ensino I Instruçlo do povo, pro.ovendo CI.plnhl di

alfabetizaçlo de adultos e o Insino pri.'rio nlo s6 In.

'trl seus associados co.o plrl pISSOIS Istranhls • Orgl.

nlz.çlo, plrl o QUI possui ue Olp~tl..nto Educltivo.

Pregando a SIU culta, prlstlndo IS·

sistlncla sanltáril I soclll I ue Illvldo nÚ81ro di n!

cessltados no .unicIpio I. QUI nU sedlldl I cooPlran.

do co. as lutoridldls govlrna..ntals na leportl"t. SI·

tor de ensino pri.árlo I Ilrablti,açlo di ldultos. tudo

gratuita.entl, se. 'ins lucrltlvos. I IgrlJI EVlng'llc.

Asse.ol'il" dI Oeus dI Slncllrllndll, Goi's.tornl.S' .1·

recedora da incluslo nl catlgoril dI Utilidldl ~YbIICI, coeo

Mui tiS outr.s organlzaçals QUI tllvll nlo raça. o QUI 111

'u.

E, portanto, ta.b'. U.I Or;lnlZlçlo

Part~lar perraltaMenta legalizadl di Icordo co. I li·

gl~laçlo'vlgenta.

aI '''2.

Alé. ~as atividadas prlcIpuas I qUI

é de~t!nadl. !~to " "ao culto, • pregaçlo I • práticI

religiosa, a Igreja Evang'licI Assa.bl'il dI Oeus di

Sancierllndia, Goiás, prastl Issit'ncil a grlnde nÚ.erC
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ComlssOes - de prazo para apresentaçio de ertlendas. a partir de 17.03. 3S

por CinCO sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao
proJeto.

Sala da ComlssAo. em 77 de março de 1995.

PL n"••~ó.l~/92
PLn" .
PLn" .
PLn" .
PLn" .
PLn" .
PLn" .
PLn" .
PLn" .
PLn· .

Atenciosamente

'\1<'.:,.,-~-t>=,
Miriam Marli!! Bragança Santos

Sécretarla

PARECER DA COMISSÃO DE'SEGURIDADE SOCIAL E FAMiLlA

l-RELATÓRIO

O nobre D.putado Pedro Abrão apr.s.ntou, ainda .m 1992, o

Projeto de Lei nO 2,639, com o objetivo de que passasse a ser considerada de utilidade

pública a Igreja Evangélica Assembléia de Deus d. Sancl.rlãndia, situada no Estado d.

Goiás.
Na justificaçio, o Autor al.ga, que além das atividad.s precípuas a

que é destinada, a Igreja Evangélica Assembléia d. Deus d. Sanclerlãndia participa

ativamente da vida comunitária. através da execução de programas assistenciais. e

educaciorws, sendo merecedora.. ponanto. "da inclusio na categoria de Utilidade Ptiblica
tl

A proposiçlo foi arquivada, nos termos regimentais, ao final da

legislllUra passada, ni<> tendo sido votado o parecer que apresentamos ainda naqu.l. ano
Requerido o seu desarquivam.nto p.lo ilustre Autor, o Proj.to d.

Lei n' 2.639/92 retoma a .sta Comissilo. onde não rec.beu emendas no prazo r.gimental.

Ê o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

Manifestamos, nesta oponunidade. nossa respeitosa homenagem à

Igreja Evangélica Assembléia d. Deus d. Sancl.rlàndia, pelos r.levant.s serviços pr.stados

às crianças. jovens e adult05 carentes.
Conhecedores das dificuldad.s .nfr.ntadas p.las instituições

rdigiosu para atender, com recursos geralmente limitados. as inumeras demandas que lhe
sio encaminhadas, compreendemos o .mp.nho do insigne Deputado Pedro Abri<> para v.r

a Assembléia de Deus de Sancl.rlândia considerada de utilidade pública.
Como os nobres Col.gas sabem, o titulo d. utilidad. pública

tederal é um dos requisitos exigidos para que uma entidade privada possa pleitear apoio do

Governo Federal, na forma de:

~·:st,r{·~I-':I.:;::: ::r., .. (:~: :1:r;t1')'~ ':() ttRT. 1':'5,
I·:'tli',.-:'i\,',i::....l,H .... ,j, M':' ,I <1 ,ll)i::.i.r(- r.;1 iEí\l't\)

lir',:'"lIIAI:A ,)'J:; .[j~rU;jr!"(#~"".IQU. Sft".c.:, .... 4 fOl.-. '. c....'"

';'~'" ~ r ,:::. -;- ~

REQUERIMENTO

Do Sr. Pedrinho Abrãa,

Requer o desarquivamento de
proposiç6elI.

Sala das Sessões. em:,.~.1.Ú_a~'q-

y,~~;\!\\\
Deputado p:!ORIlmo 'ABRl\O,

PTB{GO

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 2.6];/;2

Nos termos do art. 119, caput. I, do Regimento Interno da
Camara dos Deputados, alterado pelo art. 1·, I, da ResoluçAo n" 10191, o Sr.
Presidente determinou a abertura - e divulgaçio na Ordem do Dia das

a} isenção do recolhimento de contribuições patronais para a

Seguridade Social,

b) doações da própria Unii<> e de suas autarquias,

c) deduçlo das doações recebidas de paniculares da renda bruta do

doador, para o efeito da cobrança do Imposto de R.nda, e

d) autorizaçilo para a realização de san.ios.

Assim sendo, o titulo de utilidad. pública implica em aliança entre

o Estado e o panicular, o que impede que seja concedido a igrejas, centros espiritas ou

templos de qualqu.r natureza, cuja função pr.cipua é a pregação do culto. Neste sentido,

vale transcrever o disposto no ano 19, inciso I, da Constituição Federal, ill.vuIlà:

"Art. 19. Evedado â União, aos Estados, ao Distrito Federal e

aos Territórios:
I - estabelecer cultos religiosas ou igrejas, subvencionâ-Ios,

embaraçar-lhes o funcionam.nto ou manter com .1.. relações de

dependenda ou aliança, ressalvada, na forma ~a lei, a colaboraçio de

interesse público;"
Esta colaboraçlo de interesse público mencionada na Constituiçio

é aquela prestada por entidades, com personalidade jurídica própria, descentralizadas dOI

cultos r.ligiosos ou igrejas e que se abstenham da pregaçio r.ligiosa na pr.staçlo de seul

serviços.. de modo a nio caracterizá..los como instrumento de catequese.

Isto posto, ni<> pode a própria Igreja Evangélica Assembléia de

Deus d. Sancler1àJ'~ia ser declarada de utilidade públíca, mas poderia se-lo alguma

entidade por ela patro<: 'ada que atendesse aos seguintes requisitos:

a) ter personalidade juridica própria;

b) estar em efetivo funcionamento;

c) servir desinter....dament. a comunidad.; e

d) nilo remunerar os cargos de sua diretoria, conselhos fiscal,

deliberativo ou consultivo.

E oponuno esclarecer, ademais, que' a declaraçilo de utilidade

pública ni<> é f.ita através de lei, mas sim por d.creto do Poder Executivo, confunne
..tabelecido na Lei n' 91, de 28 de agosto d. 1935, que a instituiu. O requerimento,

r..salte-se, deve ser protocolado no Ministério da Justiça, acompanhado doa documentos

comprobatórios do cumprimento, p.la entidade r.querente, das condições exigidas para a

concessilo do titulo.

Ante o exposto, opinamos pela rejeiçlo do Projeto de Lei n' 2.639,

de 1992, do ilustre Colega Deputado Pedro Abrão.

Sala da Comissilo, .m 2 de junho de 1995.

Senhor Presidente:

Nos tennos do art 105, parágrafo Onlco, do
Regimento Interno da ClImara doe Deputados. requeiro o desarquivamento dos
~ de lei a Hlll* reIIIciorwdos que do de mlnho autoria:

~"-tf;.'-

Depu~oJ EL~~S PONTE

Relator
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m·PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de S~uridadeSocial e Família, em sua reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o PrQjeto de Lei n°
2.639, de 1992, nos termos do parecer do relator, Deputado José
Unhares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Roberto Jefferson, Presidente: Mauri Sérgio, Iberê Ferreira e
sebastião Madeira, Vice-Presidentes: Alexandre Ceranto, Ceci Cunha,
Femando Gonçalves, Jair Soares, Jonival Lucas, José Coimbra,
Ursicino Queiroz, Fátima PeJaes, Euler Ribeiro, José Pinottí. Rita
Camata, Rubens Cosac, Saraiva Felipe,' Armando Abílio, Darcísio
Perondi, Carlos Mosconi, Cipriano Correia, Osmânio Pereira, Eduardo
Barbosa, Elias Murad, Eduardo Jorge, Humberto Costa, José Augusto,
Marta Suplicy, Ayres da Cunha, Célia Mendes, Eurico Miranda, Afcione
Athayde, Jofran Frejat, José Unhares, Cidinha Campos, Serafim
Venzon, Luiz Buaiz, NUton Baiano, Luiz Piauhylino, Sérgio Arouca e
Jandira Feghali.

Sala da Comissão, ell.J,..o......."""i·ll.Ilnho~5.

~

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NO 2.639-A, de 1992

Nos termos' do art. 119; "caput", I, do Regimento

rejeitada.na Comissão de Seguridade Social e Familia, sob a

alegação de que o Estado está constitucionalmente impedido do.

manter relações de dependência ou aliança com igrejas e,

conseqüentemente, de declará-la de utilidade pllblica.

Ponderou, ainda, aquela Comissão que, conforme o estabelecido

na Lei No 91, de 28 de agosto de 1935, a declaração de

utilidade pública é feita em decreto presidencial e não em.

lei.

11 - VOTO ~ AZE~

À parte o respeito que merecem a

entidade interessada e o aueor do projeto, não há como deixa~

de concordar com as alegações contrárias da Comissão de

Seguridade Social e Família, as quais poderiam ter sido

proferidas em qualquer outra. comissão de mérito.

Acresce que não se consegue enxergar

mérito especial nas atividades educacionais desenvolvidas

pela Igreja Assembléia de Deus de Sanclerlândia. A n~ra

prática da caridade cristã na área da educação e o

cumprimento de um elementar dev@r de cidadania não são

requisitos suficientes para pleitear o titulo de utilidade

pllblica federal.

Observe-se, ainda, que nao se encontr~

no processo qualquer prova objetiva de que a entidade

atend~, pelo menos, à legislação federal sobre a concessão do

titulo de utilidade pllblica federal e que não existe

documento que comprove a prestação de serviços alegada pelo

autor do projeto. Obviamente, no caso, não poderia o
legislador tomar uma decisão tomando por base~ apenas os

argumentos apresentados na Justificação.

Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. IQ, I, Pelas razões ac~ alinhadas, sou

da Resolução n; 10/91, o Sr. Presidente determinou a abertura - contrário à aprovação do Projeto de Lei NQ 2639, de 1992.

Ill- PARECER DA COMISSÃO

Deputado~h~
Relator

e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre

sentação de emendas ao projeto, a partir 99 03 de agosto de 1995,

por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas

ao projeto.

Sala da Comissão, 11 de agosto de 1995

c'""'\1.1 "',..".
S~

Sala da Comissão, em de de 1995.

p/'l2:.cec..e .:2> A
QOMISSÁÇ DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DEsrogro

I - RELATÓRIO

Através do Projeto de Lei em epígrafe, o

nobre Deputado Pedro Abrão propõe-se que seja considerada de

utilidade pllblica federal a Igreja Assembléia de Deus de

Sanclerlândia, a qual, segundo a Justificação, além de

dedicar-se ao culto, à pregação e à pr~tica religiosa, presta

assistência sanitc1ria, socia! e educacional, sem id6i-a de

lucro. Note-se que a idéia é declarar de utilidade pllblica a

própria instituição religiosa e não alguma entidade

beneficente a ela associada.

A proposição vem tramitando regularmente

na Casa e não foi contemplada com qualquer emenda. Veio a

eata Comissão, para exame do mérito, depois de ter sido

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em rcunilo
ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o Projeto de Lei n° 2.639-A/92,
nos tennos do parecer do Relator. ,

Estiveram presentes os Senhores Deputados Severiano Alves.
Presidente; Fernando Zuppo e Marisa Serrano, Vice-Presidentes; Pedro Wilson:
Alexandre Santos, Mauricio Requião, Expedito Junior, Elias AbraMo, Ubiratan
Aguiar, Lidia Quinan, Adelson Salvador, Nelson Marchezan Eurico Miranda
Carlos Alberto, Maria Elvira, José Luiz Clerot, Osvaldo Bi~lchi Flávio Aros'
Ricardo Gomyde, Ricardo Barros, Alvaro Valle e Augusto Nardes. ' ,

Sala da Comissão, em 13 de setembro de 1995

7~\'1J ,( e "-
Deputado Elias Kllrahio

Relator
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PROJETO DE LEI N° 2.718-E, DE 1992

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N9 2.718-0, de 1992,
que "concede isenção de impostos aos bens destinados ao
prosseguimento da execução do Programa Nacional de co
municações Domésticas por Satélite".

(As COMISSOES DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO, E DE CONSTITUI_
çAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54»

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. IR - Ficam isentos dos Impostos de Importação e
sobre Produtos Industrializados IPI as"" máquinas,

equipamentos, instrumentos e aparelhos, berrt como Buas pa.ctes,

peças e acessórios, importados pela EmpresA Brasileira de
Telecomunicações S/A EMBRATEL, para prosseguimento da

execução do Programa Nacional de Comunicações Domésticas por
Satélite.

Art. 2Q - Ficam isentos do Imposto sobre produtos

Industrializados - IPI as máquinas, equipamentos, instrumentos

e aparelhos de produç60 nacional, fornecidos diretamente pelos

respectivos fabricantes ~ Empresa Brasiléira de

Telecomunicações S/A EMBRATEL, para prosseguimento da
execução do ProgrAJla Nacional de Comunicações Domésticas por
Satélite.

Par6grafo único ~ Ficam asseguradas a manutenção e «
utilização do crédito do Imposto sobre. Produtos
Industrializados - IPI relativo a matérias-primas, produtos

intermediirios e material de embalagem, empregados na
industrialização doa bens de que trata este artigo.

Art. 3D - As isenções previstas nesta lei vigorarão

até 31 de dezembro de 2000, e somente beneficiarão os produtos
relacionados em ato dos Ministros da Fazenda e das
Comunicações.

Art. 4v - Para os efeitos desta lei, o programa. de

Comunicações DoméstiCAS por Satélite compreende:

li) fabricação e lançamento, no exterior, dos

• at61ites de comunicações utilizadas dentro do Programa
Nacional de Comunicações oomésticaz por Satélite;

b) instalação, em terra, das Estações de Telemetria,

Ra8treio e Coroando, do Centro de Controle do Segmento Espacial

e da Estáção Principal de Comunicações;
c) instalação, em terra, das Estações Terrenas de

Comunicações.

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

Art. 6v - Revogam-se as disposições em contrArio.

~ DOS DE.PUTADOS,. em )1 de outubro de 1993.

êf---~~ t:LP~~~

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Cimara
n° 188. de 1993 (PL n' 2.718, de 1992, nl Casa
de origem), que "concede isenção de impostos
lOS bens destinados 10 prosseguimento da
execução do Programa Nacional de
Comunicações Domésticas por Sltélite".

Emendl n')

(Corresponde à Emendl n' ) - CAE)

Inclua-se o seguinte art. 4° ao Projeto, renumerando-se os demais;

"Art, 4' Só gozarão da isenção prevista nesta Lei as
empresas que aplicarem integralmente em prol da educlção os valores
correspondentes aos impostos mencionados, concomitantemente lO
prosseguimento do Programa Nacional de Comunicações Domésticas por
Satélite.

§ 1° Os recursos assim gerados serão aplicados nos Estados
onde estejam instalados centros, estações e teoninais do Programa.

§ 2° A aplicação referida dar-se-á por meio da instalação,
nas escolas públicas, de computadores i: outros equipamentos de
infoonática, de telefones públicos, de teoninais de voz ou dados,. de
equipamentos para o funcionamento do programa de ensino à distância e de
outros meios necessários ao desenvolvimento do ensino estadual."

Senado Federal, em3J de agosto de 1995

&:::.,~
Presidente do Senado Federal

SINOPSE

Projeto de Lei da C'ãmara n° 188, de 1993
(PL n° 2.718, de 1992, nessa Casa)

Concede isenção de impostos aos bens
destinados ao prosseguimento da
execução do· Programa Nacional de
Comuni,ações Domésticas por Sltélite.

Apresentado pelo Poder Executivo.

LIdo no expediente ., Sessio de 15/10/93. e publicado no DCN lSeçio 11) de 16/10/93.
Despachado à COmJ5sio de Assuntos Ecouómic05. .'
Em 1513/94, a Comissio aprova o Parecer do Relator com a Emenda n' I-CAE que
apresenta.
Em 21/3/94. leilUra do Parecer n' 84/94.('AE. E.aberto o prazo. durante três dias úteis. a
fim de receber"emendas. nos tenoos do art. 235, 11. -d- do Regimento Interno.
Em 28/3/94, a Presidência comunic~ ao Plenário o témUno do p!1ZO para apresenlaçio de
emendas, sendo que ao mesmo f'il oferecllla uma Emenda. A Comissio de Assuntos
Econômicos.
Em 30/3/94, é numerada a Emenda de autoria do Sen. Eduardo Suplic)., oferecida i matéria
em plenário, passando a Emenda n' 2 - de plenário.
Em .6/4ftJ5, JeilUra do Parecer n' )58/95.('AE, relatado pelo Senador Ramez rebel, pela
rejelçio da Emenda n' 2 - de Plenário.
Em 10/8195, li aprovado o pr~jelo e a Emenda n' ).('AE, ficando rejeitada a emenda de
plenário de parecer contrário. AComissio Diretora para a redaçio fmal da emenda.
Em 15/8195. leilUra do Parecer nO 493/95·COlR (Relator SeMdor LUIZ Alberto de Oliveira).
oferecendo a rcdaçio fmal da emenda do Senado 10 projeto.
~m 2918/95, aprovada a redaçio fmal.
ACâmara dos Deputados com oOflcio SFIN°.J) ir/'1J-

Oficio nO))5Y(SFY

Senhor Primeiro-SecretáÍio,

Comunico a Vossa Excelência que o Senado Federal
aprovou, em revisão, com emenda, OProjeto de Lei da Câmara n° 188. de 1993
(PL n° 2.718, de 1992. nessa Casa). que "concede isenção de impostos lOS bens
destinados ao prosseguimento da execução do Programa Nacional de ComWlicações
Domésticas por Satélite".
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Em anexo, encaminho a Vossa Excelência os autógrafos
referentes à emenda em apreço, bem como, em devolução, um da proposição
primitiva.

Senado Federal, em 3.;( de agosto de 1995

SINOPSE

Projeto de Lei da Câmara n° 194. de 1993
(PL n° 3.220, de 1992, nessa Casa)

Submete á apreciação do Senado Federal a
indicação de diretores ou representantes
brasileiros em organismo multilateral.

Apresentado pelo Deputado Eduardo Jorge

alheiros
em exercicio

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
JF/.

Lido no expediente da Sessão de 15/10/93, e publicado no DC'N (S.rão 11) de 16/10/93.
Despachado á Comissão de Relações Exteriores e i)cfesa Nacional - CRE.
Em 26/4/95, leitura do Parecer nO 248/95-eRE, relatado pelo Senador Guilherme Palmeira.
pela aprovação do projeto, nos termos da proposta original. É abeno o prazo durante 5
sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do ano 235. 11, "d", do Regimento
Interno.
Em 515/95, a Presidência comunica ao Plenário o término do prazo para oferecimento de
emendas ao projeto, sendo que ao mesmo foi oferecida uma emenda subscrita pela
Senadora Marluce Pinto. À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. para
exame da emenda da Senadora Marluce Pinto.

Em 1518/95, leitura do Parecer nO 492195, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional. acolhendo a emenda da Senadora Marluce Pinto.
Em 23/8195, apro\'lldo com emenda, sem debates. A Comissão Diretora para redaçlio final
da emenda. Leitura do Parecer nO 508/95-eDIR (Relator Senador Ney Suassuna),
oferecendo a redação final da emenda do Senado ao projeto. Aprovada a redação final, nos
termos do Requerimento nO 1126, do Senador Bello Parga, de dispensa de publicação para
imediata apreciação da matéria.
À Câmara dos Deputados com o Oficio SFIN°.) J sr otr. 31 o õ . '7r

PROJETO DE LEI N!! 3.220-D, DE 1992 OficionOj)5'r(SF)

Senado Federal, em 3~ de agosto d

PROJETO DE LEI N° 3.239-B, DE 1992
(Do Sr. Jaques Wagner e Outros)

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Senhor Primeiro-Secretário.

Comunico a Vossa Excelência que o Senado Federal
aprovou. em reVlsao, com emenda. o Projeto de Lei da Câmara n° 194. de 1993
(PL n° 3.220, de 1992, nessa Casa), que "submete á apreciação do Senado Federal a
indicação de diretores ou representantes brasileiros em organismo multilateral".

Em anexo. encaminho a Vossa ExcelênCia 05 autógrafos
referentes á emenda em apreço. bem como, em devolução, um da proposição
primitiva.

(As COHISSOES JE RELA;~ijE3 EXTERIORES; E DE Cm:5TITtJI,:;tl.C
E JcSTIÇA E DE REDACAo (ART. 54»

E:.:ENDA ;)0 SEt;~.DO AO PROJETO DE !.EI N9 3. 22 o-C, DE 1932,
-=lue II subr:>ete à apreciaçào do Senado.Fe~eral a indic'7çã~
ia diretores ou representantes bras~le~ros em organ~s~o

multilateral" . -

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. lQ - Será objeto de aprovação prévia, pe~o

Senado Federal, por voto secreto e após argüição pública, a

nomeação ou indicação, pelo Presidente da República, de
brasileiro para representar ou exercer, em orgnnismo

multilateral, ca~go de direção ou representação não vinculado a

missão diplomática de caráter permanente.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.

CÃMARA DOS DEPUTADOS, em \\ de outubro de 1993.

-! ,(li. "
~~- b'LrL~-

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n° 194, de 1993 (PL n° 3.220, de 1992, na Casa
de ongem), que "submete á apreciação do
Senado Federal a indicação de diretores ou
representantes brasileiros em organismo
multilateral".

Emenda n° I

(Corresponde à Emenda n° I, de Plenário)

Acrescente-se ao Projeto o seguinte art. 2°. renumerando-se os demais:
"Art, 2· Esta Lei não se aplica aos representantes

das Forças Armadas em organismos internacionais de
caráter oficial."

Dá nova redação ao inciso V do artigo 69 da Lei n9 7.713,

de 22 de dezembro de 1988, que "altera a legislação do
Imposto de Renda e dá outras providências"; tendo parec~..
res: da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, ~efa aprovação J com emenda; e da Comissão de
Finanças e Tributação, pela inadequação financeira e or
ç.amentária e, no mérito, pela ~ejeição.

(PROJETO DE LEI N9 3.239, DE 199Z, A QUE SE REFEREM OS

PARECERES)

Senado Federal, em 3{ de agosto de 1995

::~é~
Presidente do Senado Federal

SUMÁRIO

- Projeto inicial

II - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Pdblicos
- termo de recebimento de emendas
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- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
- texto final

111 - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas (1993)
- termo de recebimento de emendas (reabertura de discussão)
- parecer do relator
- parecer da Comissão

o CO"9rp~~O Nac:onal dEcrEta:

.... 1',,<'(11).\ F,:t ~\illllar ."r:oscl,...r; ..::s ,~ontt'-;:\t'JaIS l",m époc~I': ff:'cf'."'i>siV8t.•

Ol.l '';E-J<'I.. r)'IIII;' t nOtltril ':·itlJC\c;f;Cl, :15 v1d""ba<; indf.'tll.,:;:"ttít'" IdS

UnIa c Dutra lndenlzaçffo conflguram-sc, DOIS,

como renrllMentos {Ie naturE:a indcnl:atciria e nia remlJnerat&rta,

mer~c~ndo ambas o m€&IDO tratamerlto trlbutdrio: a isen~3~ du

imPDsto de Renda.

Entenderdos, ainda, C1l.lE" as féria!:> l_ndE."nizadas,

por n50 terem ~ido gozadas na vigincia do contrato de trabalho,

tratamento yue se d~ ao AVISO Prdvio. A remunera~5o do per(odo

do Aviso P:--l?Yío, trabaJhado na empresa~ está SUjeita

tributaç:âo normal do !mpozto de 'Renda, ao passo que o Aviso

PriYlo indenizado G$t' isento.

Art 1Q

lle 22 de ~p~e~hr(l de 1988,

rf?daç:~io:

~Art. 6Q

vigorar com S&'9IJ I nte
merecem a lsen~âw do imposto de Renda, '.;;€melhança do

v - a i nden i Zâl;6\O e o av I so prÉv i o pago~

trabalho~ inclusi .... e indenização por férias não

gozadas durante a vigÊncia do contrato e verbas

ele .:arátel" indenizatório fi>:adas por acordo

entre as partes, benl como o montante recebido

pelos empregados e d1retores, ou respectiVOS

beneficiários, referente aos depósitos, juros e

monetária crecl i tado5

a r€nIUrerãç:~\O

Renda. Mas, quando

não terá condições de,o demitido

final do contrato de trabalho, o valor1l1den i ;:ada ... , ao

CJ mesmo devf-: ocorrer com as fér i a~. Se'. ~o:ada'3

na Yig&ncla do contrato de trabalho,

correzpondentE está' $IJje I ta ao Imposto de

emprego. Certamente,

efetivamEnte, gozar f~rias, enquanto deSEmpregado.

correspondente deve ser isento. Tudo indica que a jndenlza~âo

de fÉ"rias é dE''::.tinada à manutenç:ão do demitido, até obter novo

contas

de contrato deou reSCIsãopor despedida

corre1;âo

lei às disposj~ões da Lei de Diretrizes

enyiar~, no prnzo de 30 dias, M~nsa9~m ao

vinculadas, nos termos da legisla~ão do Fundo de

Garantia do Tempo de Servi~o;·

'JE" i::l~Rb;dho~ Contamos> I..Oftl (J "'POIO dos nobrF- Pi1WliH\lenb;:lI~r·. oar~.

. ,,)Plda ,qJr·oyétl,;.~{() da 11IntÉ'rla.

verbas indenizatórias, pagas na reSCisão do contratosobre

Por tais razões, í:\pr~semtaftlos o presente projeto

de lei, COM o objetivo de ampliar a isen,So do I~posto de Renda

o Poder EHecut i vo, para adequar oArt. 29

Congr~s'::>o Nacioh.d. es.t;:.:",p.le(:elldo f) tot".1 rla

..1.0 i L i onCt.l

orçamentária!:'.

Lor r e:sPtJnd~nt r.'

pub 1 i ca~É~o.

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua

j':,rt. 4Q RE'VOganl-se?5 di SPOS il;: Õf:; 5 em contrár i o •

.JUSTIFICA~O

Tradicionalmente, a indeniza~ão aviso prévio

"LEGISlAÇAO CITADA ANEXAD~ ~PEU

COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS·CeDI"
têm 5 i do i sentados do Impo~to de Renda,. qlJando pagos nos

~strit05 te~MoS da legislação trabalhista.

Cremos Que se TãZ necessário atualizar essa

regra. Na real idade atl.lal, sãc) frEquentes as indenizações, mais

LEI N. 1.113 - DE 22 DE DEZEMBRO DE IG88

AIt.ra a Ieglrla,40 do Importo ,01>r. a JltlIcla, , cid 4,dra. provlcllncf41

O Presidente da RepllbHca.
~ uber que O Colllressb Nacional decreta • eu aanclono a seculnte Lei:

vantajosas cue E'stritarnente 11!'9al, paga!> em Yirt'lJde de

acordc)!;> trabalhistas, para estiftllJlar de$.lI9amento~ necE"sso:\rios

para o $an~amento ~inanceiro de empresas, bem como para o

enHugamento dos

paraestatais.

superlotado~ quadros de pessoal das sociedades
Art. 8,- Ficam isentos do Imposto sobre a Renda 05 aeEUlntes rendimentos

percebido. p<>r pe..... 11slcU:

Esses deslíganlentO$, não fosse a indemizav:ão

mais vantajoSi:\, certamente, impedidos pelas

normall"enb~r ocorrenl em épocas de recE'SS~\Cl econômica, quando os

demitido~ tem mais dificuldades parn serem reintegrados no

mercado de trabalho.

organi;:aç:ões sindicais ou corpon\t ivistas, visto que, v - a Indenlz~io e O aviso prévio paiO. p<>r de.pedlda ou ...clslo de con·
trato de trabalho, at4! o limite laranUdo por lei, bem como o montante recebido
pelos empree:ados e diretores, ou respectivos beneficUrios, referente aos depósi·
tos, Juros e correçio monet4ria creditados em contas vinculadas, nolS termos da
leKfslaçio do Fundo de Garanlla do TemI'" do serviço;

~ Nessas c i rC:l.mstânc ias, observil.-se CIIJ~ "lESma

razão que J'Jstif'ica iI. isenç;ão da indenizaç:ão IZstritament-e lE'9i:\1

\justific:a, tanlbém, a isenc;:ão daG indeniza~ões ne90ciadas r que
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO pOBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI No;> 3.239/92

EtlENDA IiOOIFICATIVI.

OFéRéc:. <PI? P?-&Q ~t<:A;:e;e

J3

J.r.lPOc.:to d€ l'enrl •• c" irl~E'nl=:i:l'~~\n

nDO go~~d~s na vIgencl8 dn
traba·lll0 r:.- i:\<:J vt:l'ba'~

·r i '·:icd ..,.... r,or cecordo E'nt-rf êl'h

rsenta do
por f'éF I ~s
contri'\t.o de,
i nl.!€·n I ~al ór i "fi'::>

par tI;-,;.

DeplJtado ~~:TF.:
RelatorPT-BA,

19-92.Sala da

o E'TlIlnentE

PrJ.eE002. Q)A
CQMISCzq De "'RAnAI!iO DC ADNiNI~rr{Açr.n r ":CRUTCO r.)ot IÇO

I - nELI'.TúRIO

Nos termos do art. 119, caput. I, do Reg1men
to Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 19, l,
da Resolução n9 10/91, o Sr. Presidente determinou a abertura
~ e.divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 02 /12 /92 , por cin
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
proJeto.

i nde-n i :;::ac:fío

JlJnt<~I'Fntl!' com 01.1(1'"0'3 oito p81'"1ament.1. ... es, ap ... esr::,ntoIJ o Projr,to de;,,

I€'i rd'l 3.239, ele: 1992, p;l,t"a iZ/'!'nté-r do Impo~t:o dE rnu:!a

jndeni~a~go por firlas nia gozadas durante a Yl9inCla d6 contrato

€ as verba!;; indEnlzatól~ias fl~:Bda~ DOI'" BCOl'"do €lltl'"f" as partE's.

Justi~icando o proJeto, 05 autores rcf~rcm-se à

ao av; SD prév I o pago'5 ~I"II rã;:ao dE:' dESPE,d i ela 01,1

:ar- PARECER DA COMISSÃO

re$cisão dE ccmtrato de trabalho • .elrgIJlI"IE'ntam q'JE" da nl~'''''ma fc,rma

qUE a inde:-nizac:ão por tempo dE scrviç:o E' a indenl;:adiCJ do avi~.o

prÉvio, R indeni:;::",çÉío das férlõ:\~> não go;::adClS dlJrante a vi9Ênc:.ia

do contrato de trãbalho não tem natureza rel"lluneratória, mas

indenizatória, de:· modo que SE as prin'Eira~ e ...tât) isFntttr.i do ÔnlJS

fi!;,cal, pela me,ma l~a~~Ro, a.indeni::::aç:ão das f~ria& não gozadas

dlJlrante a vigÊncia do contrato de trabalho, bE'1"Il como as. vel'"ba~·

inrlf"l'li= •• tÓI~'i'\S fl::;·,II'1-. ~.'t:.<r i'\rr.l1'dr. E'nt.r'r, no:, P"I·t.~- .. , drvr,:n r'lr'l~ccrl'

i~f"nç:5f.) ..

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
PúbliCO, em reunião ordinárit.' realizada hoje, APROVOU,
unanimemente, com emenda, o Projeto de Lei n Q 3.239/92, nos
termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os senhores Deputados Paulo Paim,
Presidente; Paulo Rocha, Amaury Müller e Nelson MarquezeU i,
Vice-Presidentes; Adilson Maluf, Augusto Carvalho, Chico
Amaral, Cyro Garcia, Edmundo Galdino, Edésio Pas'sos, Ernesto
Gradella, Hermínio Calvinho, Jabes Ribeiro, Jair Bolsonaro,
João de Deus Antunes, João Natal, José Carlos Sab6ia, Marcelo
Luz, Maria Laura, Mendes Botelho, Munhoz da Rocha, Nilson
Gibson, Oswaldo Reis, Pedro Pavão e Waldomiro Fioravante.

TI - VOTO DD ~ELATOR

Sala da Comissão, em 05 de maio de 1993.

trabalhadoFI'i'S pa!F\m, ê\lndi71 há ;:l~ pel~das dccorn?ntE:s da corrof;;$o

da moeda nacional.

Nâo há dlivlda q!J(', ante o Pf"'oce:s.~,n in-rlêlClona, 10

corrOtdVO E F1::crl.u:fescente, O~ trabB.lhadol'"l;;s c,,~-{o ;'ls mais Inr.Efesi:\!:

v{timas, pprdendo ~ cada dia o POdEr de compra dp s~us ~~l~rios.

alú, do~Isto QUE'r

pelo cecador. Se a19u~m dev€ ~er penalizado, n;u i o trabalhador,

mas o gov~rno, que tem o d~ver de praticar uma pol{tica econ5mica

Cobrar ~mposto sobre verbas indenizatdrlas de

l1abu"e;:a trabalhista canstibti ·/'tl<; in Idem·: além do cc={;;.}qrJe

indireto da d~·tr.vi:\lorizê\l;;;':o do ~,ali..rlo, h~'\ clinda o dEsf'Cl.lque

direto rEPresentado p~la al{quota do lmpo~to cobrado ..

o trab~~hador

recrudE~ClmFnto inflaciondrio: o

F'lelo
Deputado ~LAXTE

Relator

EMERDA ~Tn<J>R

- CC::fR.

Dê-se à ementa a seguinte redação:

Isenta do imposto de renda a indenização por férias não
90zadas na vigência do contrato de trabalho e as verbas
~ndenizat6rias fixadas por acordo entre as partes.

Sala da Comissão, em 5 de maio de 1993.

'·mte O -t'Clvoravelme.nt€ "O

Sala das Sessões, Em 13 de ~ d ..-:

D~p'Jtado~
Re:l ator

1993.

Deputado~
Relator
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Requeiro. VOI.. ExuJêDCIa, DOI termOl do paráznr.
áko, do art. 105, do Rezimeato mtemo, O desarqulvamento da Rpinte
,ropollçlo, de minha autoria: PL 3.239192.

CnMI!;!lJin OI; TRAR..l\!.HO, DE. ADMINISTRAÇAo E SERVlÇO l'Ú51.:CC

PROJETO DE LEI N· 3.239, DE 1992
(do Sr. Jaques Wagner e outros 8) SaJa das Sessões, de abrll de 1m.

"Isenta do imposto de renda a
indenização por férias não gozadas na
vigência do contrAto de trabalho e as
verbas indenizatórias fixadas por acordo
entre as partes··.

TEXTO FINAL· CTASP

o CO.ORESSO .ACIOKIlL DECRETA,

zy-
Art. 11:1 - O inciso V do art. 61:1 da Lei n Q 7.713, de 22 de

dezembro de 1988, paSSA li. vigorar cóm a seguinte redação:

··Art. 60 ••••••••••••••••••••••••••• , •••• , ••••••••••••••• COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0

v - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, inclusive indenizaçAo por férias
não gozadas durante a vigência do contrato e verbas de car&ter
indenizatório fixadas por acordo entre as partes, bem con\O o
montante recebido pelos empregados e diretores, ou respectivos
benefici~rioB, referente aos depósitos, juros e correção monet6ria
creditado8 em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;"

Arta 2; O Poder Executivo, para adequar o disposto nesta lei
As disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, enviarA, no
pra~o de 30 dias, mensagem ao Congresso Nacional, estabelecendo o
total da reniíncia fi8cal adicional e correspondente cancelamento
de despesas orçamentArias.

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de Bua publicaçi.o~

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.239·A/92

Nos termos do art. 119. I, do Regimento interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
·das Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 08/06/95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 20 de Junho de 1995.

Art ~ 4 R Revoqarn-Be as disposições em contrArio"":

Sala da Comissão, em 26 de maio de 1993~

,
u...:.'-'-·..._~""'<-L-O:'~L._ 1

Maria Linda Magalhães
Secretária

y>/ll€Ee&e- ~
cOMISSÁo DI: FINANÇAS I: TRIBUTAÇÃO

oeputado~E
Relaeor

Nos termos do arta 119, caput, I, do Regimento Interno

da câmara dos Deputados, alterado pelo art. 19, I, da Resolução n9 10

de 1991, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgaçio na Ordem

COHISsAo DE FINANÇAS E TRlllUTAÇl\O

TERMO DE RECEBmENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NQ 3. 239-A/92

do !'lia das Comissões de prazo para. apresentação de emendas, a
A Comisdo de Trabalho. de AdministraÇão e Serviço PUblico. na reunilo de 0.5 de

maio de 1993. aprovou o projeto como uma emenda modificativa da Emcma. de 3utona do Relator. Deputado
Chial Vigilante.

Trata~se do Projeto de Lei nlJ 3,239·A. de 1992. que dã nova redaçio ao inciso V do
.-utigo6fJ da Lei nlJ 7.713. de 22 dedezcmbrodc 1988. que "altera a Iegisl:çlo do lmpostode ReDdacdáoutraSi
provideDClas", estendendo a isenção do impostO de renda à~o por ferias não g07.adas Da vigêncta do
contrato de trabalho c as verbas jndenizat6rias fixadas por acordo enuc as ptUtes.

Argumelllam os autoreS que a propositura. a e~cmplo da indr:nizaçIo e do aVI$O
prévio ""goo em ru.io de despedida00_de coo"'". de trnbalho. da íodenizaçio por tempO de~ e
da~ do amo prévio. a indenização du férias não gozadas durnnte a vigCncí2 do contt:lIO de
lnbI1bo nio tem natureza remuneratória.. mas indenizatória. de modo que se as primeiras CSlJo isentas do ônus
liscaI. pela mesma raziO. a indenização das férias não gozadas durnnte a vigeocia do cootrato de b1Ibolho. bem
como as verlJas indení7Jltórias fixadas por acordo entre as panes. devoro merecer a mesma isençio.

l-RELATÓRIO

par-

foram21 / 06 / 93 , por cinco sesBões ~ Esgotado o prazo, nãotir de

recebidas emendAS ao projeto~
o projeto foi encaminhado a esta Comissão para ser c~nado quanto aos aspectos

finm:eiro e orçamentário pUblicos. nos termos dos arts. 32. IX. h. 53. 11 e 54. 11. do Regimento Interno da
~ dos Depullldos.

Sala da Comisliao, em 28 de junho de 1993. NIo foram apttsentadaJ emendas.

n-VOTO DO ULATOR

secretá....ia
. . No~ se refere aos aspcc:tOS relativos à Ickquaçio orçamutirla e fbaucd:ra do

prt1}CtO em piuta. Importa COIIS1dcrar o que se segue:

Enele.'illbDo 8mJlor PretldeDte .a Clmara dOi Deputadol

• ~__ ._~ ••• , ••• " .... ., ....... ,."" , •••N •• ~ __

....... ., :/" tl ••,f· ••••• ,.... 1 ....
p.I)e••r~I,tIWl-t1•• AO. ter.a. d. art • .J,e5".r. fII'.,.~.I".f'o ...~~ '110 ,RICD. ,.&abl.~ue.....

G' IÇh' I/!f. ~h ~,

EM iJ / tir/ .~~ ..:.;..' foREBl ENTE

REQUERIMENTO N· /1995

211071921 _Ofa"~de-PP} COllIP"libilldade como Plano PI- em vigor (Lei ri' 8.446, de
.. ' o n ser um 1IlJttUnlcmo de p1anejaInenlo1>uicatnenu: voltado à~ de

pn~dades pua aIocaç;lo de R:C1UIOI. isto é. -. O pouco que enamtmno< de refCrêocia à r=íIa A'_ As
pllllllU 20, pcoUltíJno potiga/i>: ....

'A escassez de receitas. aliada à extrema ngítlez do gI5tll
públíaJ federal, mesmo alosidetando o esforço de
~ do Gt7vemo. reduz senàYclmcn1e as
díJponibilidades par.! progtlllllaÇio. CXlgíndo uma gr.mde
seletividade nas ações. Dado as pro.JCÇio de receita. a
tttomadt. do5 ín"lC51imcn\05 'SÓ podttá !ervi~em
decorténcia de medidas de contetlÇlo das despeoas
correntes. de pessoal e outros custeioI. Como..."

Anllisando por outro :\ngulo. e eonsidcm1do que no PPA SÓ consta "Ações
MicuWlas de Combale à Pob,...'. As pigínas 164. pclolado da despesa do governo. a açio proposta neste
projeto. apesar de não !tU uma açio de despesa. tem 05 mesmos propófitM. só que pelo ingnlo da reminc1a de
receila, dando iIIlljlIIO &OS mesmos propé<ito<esubelecido< no PPA.

b) quamo à compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentàriu par.!199S (Lei
nO 8.931, de 22 de setcmbro de 1994), não encontnml05 respaldo legal que abrigue o intento da JXC'CI11C
JllIlPO"ÇAO legWaUva. pelo que se segue:
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uArt. 1,) Ficam cstabclecuias. em cumpnmento ao
dIsposto DO an, 165 § 2". da Constllwção Federal. ~
diretnzes orçmnent3rtas da União para o e:tcrctCla
financeIrO de 1995. compreendendo:
1- .

Viii··~··~· ilispo~l~.. sobre aJlc~ na lCgISIaçao
lnbutâna da Unlllo para o e,''(erciC1o com:spondentc." ,

...... ,.,., , .
";';':'57 A con~~'ou ampliação de incentivo. isenção
ou beneficio. de nat1lre2a tnbutána ou financeua.
somente podem ser aprovada caso indique li estímaUva de
renimem de receita c as despesas. em ldênuco valor. que
serão anuladas. Inclusive as tranSferênCIas c vmcuJaçõe5
COnsutuelOnaJS. lO

O art. 2'" do projeto de lei em apreço C: um mspostnvo que deterlTUM. ao Poder
E:<ectlu\'O que. em 30 <liM. envie mensagem ao Congresso NaCIonal estabelecendo o total da renUncia fiscal
adIcionai e correspondente cancelamento de despesas orçamentanas: delega wn poder indelegáveL Embora
aparentemente. criado para superar o mandamento legal, nào cwnpre sua detenrulUl.Ção. que, aluis. lhe e
antecedc:ntc. e invene a ordem legal persegwda Assun. o projeto. não tem 11 esumauvll da renuncia de n:celta
re13uva :1 isenção aqrn proposta. Nada se pode afirmar quanto a sua lmpon.incia relauva Embora pudessemM
desejar Inferir que esses valores seriam despreziveis. nào exIstem dados anexadas ao projeto que nos pemutam
avaliar c qu:mto esuriamos n05 afastando da verdade afirmando ser este projeto compativel com o e:agldo na
{eln do disposto ro COnstituição, no PPA ou na LDO

Amm sendo. li proposição nào encontra abrigo legal e deve ser tida como
incompativel com a LDO.

cl quanto à Lei Orçamentãna Anua! (Lei n" 8 980, de 19 de janeiro de 1995),
também não eXIste de fOITI13 explicua nenhuma disposluvo que dê abngo a esta rtnuneta de receita. No
entm1o. a exemplo do comentado no item ª' existem diversos prog:r;mw pelo lado da despesa que dão abrigo
30 mesmo tipo dê' lDtençlo rnanúesta. pela presente propositura.

Por estes motivos. principalmente pela vedação expressa na LOD. votamos pela
INADEQUAÇAo FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA do Projeto de Lei D' J.2J9-A, de 1991.

. No que se refere ao ~érito da refenda proposiÇ<Io, não podemos DOS furtar da
obngaç<lo.de ccmen~. na espcr:uu;a de collrnbwr parn: o esclateClmento da. matena. ao tempo em que espero
trazer matores subsI(lio5 30S que possam. estar mteressados. que a legislação fiscal ao lSCntar do imposto de
renda tão somente as verbas mdenizatorias expressamente previStas na legISlação trabaIJusta. mostra-se mwto
bem'3Jusw!a à realidade.

Do universo dos trnbaIbadorcs brnsl1erros. poucos são aqueles que tem cond.tçi5es de
neg~~ 05 te~~. resctSào de seu contrato de trabalho. denrre os qU315 destacam-se pnncipalmente aqueles
que.la tem o pnvilegto de contar com a proteção de enudades corporativas atuantes. Situadas nos setores de
aUV1d3des paraestatats ou de aUvtdades pnvadas estratégIcas.

Contrastando com esse quadro. :1 grande massa de trabaIMdores. cert:unente. ainda
prectsa impor-se para obter a indenizaçâo memmcnte legal.

. . Nesse conteXto. em que se marufesta uma tendéncla de agravar-se a iniqwdade da
dinribuição de renda entre as propnas classes trnbalha.dorns. pm,legIar aquelas que já se encontram em.
posições maJ.S vantaJow com Isenções do imposto de renda que não têm condições de ser estendidas :i.s classes

men1'J5 protegidas. impbca uatamenlo di,Scnmlnatono IndeseJ:Í\·el. Além d.ísso. a lse~ pleiteada conJnbwria
para uunar fontes das rece.ltas orç:unentanas com as qUaIS o Governo conta pat:l. sustentar politiC:lS SOCtais. em
benc:ficio das categonas menos prategiclas ou mesmo em benefiCIO das grandes canwhs de trnbaIhadores que.
vem lutando para Simplesmente consegmr um emprego qualquer.

A possibilidade de conceder isenções de verbas que seriam pagas por acordo enue as
partes poderia poSSibilitar que as partes acordassem pagamentos de OUI.rO$ rendunenlM tributâveis. sob a
deoo~ de verbas mdemzatónas. que mo fossem propnamente mdeD.i7Al;:lo. Em SlDtese. poderia dar
tnargens á ocorrência de cva.sio fiscaJ. de diJiCll detecção pelo fisco. Com a agravante de que a abertura de
mais wna frenle de viglIâncta fiscal ina sobrecarregar ainda lWllS o esc:IS&lJ quadIo de auditores-fiscais. que
vêm se mostr.tndo insuficientes par.! comba.ter :1 sonegação que jã está sendo prnucada.

Face às considerações exposw. quanto ao mérito, ~'otUDOl pela REJEIÇÃO do
Projtto de Lei s· 3.239-A, de 1992.

~_PARECER DA COMISSÃO

Kandir, Silvio Torres, Yeda Crusius, Antonio Feijão, Arnaldo

Madeira, Celso Daniel, Conceição Tavares, Fernando Torres, José

Fortunati, Marcia Cibilis Viana, Sérgio Naya, Eujá.cio Simões, José

Chaves e João Pizzolatti.

Sala da Comissão,

PROJETO DE LEI N° 3.250-8, DE 1992
(Do Senado Federal)

PLS. W 272191

Autoriza as pessoas físicas a abaterem em suas declara

ções de renda os gastos com empregados 'domésticos e dá

outras providências; tendo pareceres: da Comissão de

Seguridade pocial e Família, pela rejeição deste, ~ do

de n9 2.778/92, apensado, com voto em separado do Sr.

Clóvis Assis; e da Comissão de Finanças e Tributação,

pela inadequação financeira e orçamentária e, no méri

to, pela rejeição deste, e do de n9 2.77B/92, apensado.

(PROJETO DE LEI N9 3.250, DE 1992, TENDO APENSADO O DE
N9 2.778/92, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)

S U M Á R I O
I - Projeto inicial

II - Proposição apensada:
- Projeto de Lei nO 2.778/92

III - Na Comissão de Seguridade Social e Família:
- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado

IV - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissãó

o CONGllESSO NACIONAL d.creta:
~. l' - Aa P".o" ti8ic•• abaterio da Nua randban_

.uj.itoll .0 I_to d. Randa o. qaato. coa _aq._ dOá.ticoa.
d••da que raqi.tr.do. na Pr.vid""'i. sacial.

Par6qrato llnica - 0Ia q••totl. _ion.doa " arti90 coa-
preand.. o .aLArio, o. abonoa••• qr.UtJ:ca96aa contrillui96aa
pravidanci'ri...

~ 2" - O Podar !X8cutfvo J:e9Ul tari ••ta Lei no
pr.ao de noventa d1••· contada- d- cu. C1J.blicaçl .

~. ·3' - Eata Lai ent..... .... viqor na datlr da .u.
publicaçio.

~. .' - llavoq..-•••• di.poaiç6a••• contrlir.io.

A Comissão de Finanças e Tributação,

ordinAria realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela

financeira e orçamentária e, no mé"Cito, pela rejeição

de Lei n g 3.239-A/92, nos termos do parecer do relator.

em reunião

inadequação

do Projeto

Estiveram presentes os Senhores Deputados Gonzaga

Mata, Presidente; Edinho Bez, Geddel Vieira Lima, Germano Rigotto,

Hermes Parcianello, Homero aquido , Luís Roberto Ponte, Pedro

Novais, Augusto Viveiros, Alexandre Ceranto, Efraim Morais, Félix

Mendonça, José Carlos Vieira, Manoel Castro, Osório Adriano,

Roberto Brant, Delfim Netto, Anivaldo Vale, Rogério Silva, Antonio

SINOPSE

projeto d. Lei do Senado n l 272, de 1991

Autoriza as pesaoas fisicaa a abater.....
suas declaraçõ•• d. renda oa gasto. 00.
empregados dom.aticoa .. d' outr••
providencias.
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Apre••ntado pela Senadora Marluce Pinto.

Lido no expediente da S...io de 8/8/91, e publicado no DCM (Seçio II)

de 9/8/91. Despachado à Co.iesio de Assuntoe Econ611icos - CU (decisio

tarJIinatlva), onda podar' recaber emendas, após sua publicaçl.o a d1.
tribuiçio e. avulsos, pelo prazo de 5 dias litei••

h 21/5/92, anunciada a llatliria, é profuido pelo Senader Eduardo su

plicy, relator d••iqnado, parecer :favarával .. A mat4lria ficar. aobra a

M••• durante 5 ••••õe. ordin6riaa parlll recabiaento d. emenda,

h 21/5,192, A Pr••id""'i.. COIIUIIica _ PlanArio o Urllino- do prazo, sen

do que ao -..... nio foJ:':Qt.ot'~ida~.mand..~·

h 22/9/92, • lido o.l!."ecç; n' 29Jl/92 - CDIII., r~atado. pelo Senador

Jona. pinheiro orer.cendO. L redeçi,Q ,final. da. ....tári..

h 6/10/92, • ~o"ada L redaçio final..
À c'ara do. Deputados co. o oficio SM/N' 596, de 7.10.92

o COMGUSSO KACIOKAL decreta:
Art.. 1- - b pe••oa. ti.ica. abateria da .eus renlU..ntoa

auj.itaà ao Iapam da Renda oa qa.to. coa .çreqada. do••tica,

de.da que regi.trado. na Previd6ncia social..
Par'qrato t1nica - 011 qaatos.. ..ncionadoa naate artiqo COII

praendea o aal'rio, oa abonos, a. gratif1:cav6- e _ contribui~

previdenci'ria••
Art. 2" - O Podar zxacut!vo requl_ntari e.ta Lei no

pr••o da noventa di••- contaCSa d" eu. OUbl'icaçAl.O•.
Art. 3 - - E.ta IA! entra- e'lr viqor na data' da .ua

publ1caçAo.
Art••- - Revogo-ae .a di.poalçõea e. contr'rio.

sDADO noDAL, JD( 1- DE 0Il'1'DB1lO DII 1992

(\\~B8/r-
~PRESIDEN'l'E

d. outubro da 1912
SINOPSE

Banhor Pri_iro secretArio

Enc••lnho • Voa•• Excal'r.cla, a ti. da ;ar .ubaatido

à, revido da etura lSoe Deputado., nos terllOs do art. 65 da

Conatitulçio ".daral, o Projeto da Lei do Sanad.o n· 272, de 1991,

Qonatanta doa autóqrafos ... anexo, que "autoriaa •• peno•• ti.ica.

a iabater•••• su•• daclaraçO.. cSe renda os q..to. co. eçreqado. do

ú.tico. e cSá outra. provid.nci••••
AproveiU) a oportunidade para renovar a Vo••a

Excel'ncia prote.to. de e.ti_a • con.ideraçlo.

-...L_.(
~ --.- e..--< ,-1 "--
~J\DOR GARIBALDI ALVES FILHO

Primeiro Secretário, em exercício

A Sua Excel'ncia o Senhor
Deputado INOCENCIO OLIVEIRA
DO. Primeiro secretário da c6mara dos Deputados

Projeto de Lei do Senado n' 272, d. 1991

Autoriza as pll!saoaa tísica. a abaterem em,
suas declarações de renda oa ga.to. com
empregado. dom4illlõtico. e dá outra.
providincias,

Apre.entado pela Senadora Marluce Pinto.

Lido no expediente da S•••Io d. 8/8/91, e publicado no DCH (Seçio 11)

de 9/8/91. Despachado à COBia.Ao d. Assuntos Econ6micoa - CU (deci.io
terminativa), onde podará receber eJlenda., apó& aua publicaçio e di.

tribuição e. avul.o., pelo prazo d. 5 dia. útaia.

Em 21/5/92, anunciada a utúia, é proterido pelo Sf1nadar Eduardo su

plicy, relator d••iqnado-, par~er :eavorával. A .at'ria ficar' .obre a
Ma.a durante 5 a•••fle. ord1n*rias para racabilMnto d. e_nda,

Em 28/5,192, A Pre.idmu:1&': ccmmica ao:. Plenário. o t'ndno- do prazo, ••n

do que ao· ....a nio t'orQt.o:faracid:a~emand..;,·

b 22/9/92. li lido o. Parecç:. n" 298/92 - CIUa, ralatado. pelo Senal10r

Jon•• Pinheiro oferecendO. ... re.d-eAo .finaL. da. aattiria.

EII 6/10/92, • iOl/!'0vada IL rsdaçAo final.. '
À cAura 110. DIlputadoa co. o Oficio SM/N' 596, de 7.10.92

d. outul::lro d. l'St2

Senhor Pri..iro secraUrio

PROJETO DE LEI N2 2.778J DE 1992
(Do Sr. Delfim !\etlol

AI tera a legislação do ímposto de renda aplicável às pe!

5(3 físicas.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; DE FI~A~ÇA5

E TRIBUTAÇÃO; E DE CO~STITUIÇJ\O E JUSTIÇA E DE REDACJ\O 

ART.54) - ART.H, ll).

o Congrltsso nacional decreta:

Art. ,12 Ficam acrescentados o inciso VI e o § 5" ao art.

11 da lei nQ 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a seguinte red,!

çlo:

"VI ... os pagamentos feitos, no ano-ca18ndário, a emprega

do. que preatllm serviços na rEl"idftncia do contribuinte, tais

empregado doméstico. motorista e jardineiro.

512 A deduçi.o d. que trata o inciso VI.

a) limitada ao valor regi!strado na Carteira de Traba-

lho e Previdlncia Social i fi

b) condicionada ao recolhimento das rel;ipllctivas contr,!.

buiçe•• para o Instituto Nacional d. Seguro Social-INSS."

EI'Ica.inho aVo••• Excel'ncia, a ti. d•••r aw.etido
., revi.io da CAaara aoa o..putado., n~ terao. do art. 65 da

ConsUtuiçiio F.derd, o projeto de Lei do Senado n J 272, de 1991,

c::on.-eante doa autógrafos ·ell anexo, que "autoria••• pano•• fi.ic••
a Abater.. e. .u.. declaraç6aa da renda Da q..toa co. e~reg.do. do

úaticos e d' outra. provid'ncia.·.
Aproveit~ a oportunidade para renovar • Voa••

Exceltncia prote.toa de estia. e conaideraçio.

. --L-.(
,;<<"'----'"---<"1 -.
~ADOR GARIBALDI ALVES FILHO

Primeiro Secretário, em exerc!cl0

3R Revogam-se as disposições ao contrário.

çio.

Art.

Art.

212 Esta lei entra

'"
vigor na data de sua publico! A Sua Excelf:ncia o Senhor

Deputado INoctNCIO OLIVEIRA

DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
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PROJETO DE LEI N!I 2.778, DE 1992
(Do Sr. Delfim ~ellol

AI tera a legisàção do imposto de renda aplicável às pe,!
sc:a; físicas.

UIS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMrLIA; DE Fl)IA~ÇAS

E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO 

ART.54) - ART.24, 11).

o Congrl!uo nacional decreta:

Art. 1Q Ficam acrescentados o inciso VI 9 o § sg ao art.

11 da Lei nO 8.383, de 30 de dazembro de 1991, com a seguinte red!,

çlo:

"VI - os pagamentos fRitos, no ano-calendário, a emprega

dos qUI prestam serviços na residAncia do contribuinte, t:ilis como

empregado domés tico. motor 13 ta li! jardineiro.

52 A dedução de que trata o inciso VI.

a) limitada ao valor registrado na Carteira de Traba-

lho 8 Previdlncia Social; e

b) condicionada ao recolhimento do. respectivas contr,!.
buiçi5•• para o I nsti tuto Nacional de S.guro Social-INSS. "

Art. 2. Esta Lei entra em vigor na data d. su. public,!

çlo.

Art. 3. Revogam-sI •• disposições ao contrário.

JUS TI FI CAÇÃO

o projeto visa permitir que o contribuinte da imposto de

renda - pessoa física possa deduzir, na qualidade de empregador do

miscico, as despesas com pagamentos feitos a empregados que prestem

serviços em sua residAncia, tais como cozinheira, arrumadeira, jar

dinlliro a motorista. Estabelece como condições para a deduçlo que

a mesma seja limitada ao valor registrado na Carteira de Trabalho

e que as contribuições previdenciárias tenham sido recolhidas ao

INSS.

As condições exigidas no Projeto cBj:tamente colaborarIa

de forma efetiva para melhorar a situação dos empregados domésticos

qUIl hoje é semelhante à dos "bóias-frias" da agricultura (diaristas

e empregados sem carteira assinada). Essas pessoas deixaria de es

tar à margem dos direi tos e deveres explici tados na legislação so
cial existente.

Esslil melhoria, por outro lado, contribuirii decisivam8nte

par. o crescimento da Brrecadaçio do INSS. No mesmo s8ntido, a exi ..

glncia dll quo as contribuiçõos previdenciárfa! B!tejam IIfetivamllnte

r.colhidas incentivará, nlo somente o aumento da arrecadação, mas

t.mbém o SIIU recolhimento em dia.

f oportuno rl!:!.l tar qUI li mldid. proposta atingiri clrca

di 4 milhõlIs de laras, ondl aa ral.çi5ea entra patri5e. I Imprlg.da.

c.rtam.nt. teria 8eu nLvlll aperr.içoado pII. r.gularizaçlo d. situ!,

çlo dai emprag.dos qUI diuturn.mlnt. colaboram para li cri.çlo e "'._

nutlnçlo da ambi.nte agradivlll fi sadio naS511S mesmo. l.re••

reguIarizaçlo d.s relaçi5•• Intr. p.trea. a l/IIprlg.do.

t.ri tambim como cons.qulncia maior s.guranç. p.r. o. trabalhado

r •• , .ntr. outras razO•• , p.Ia g.rantia da .s.i.tlncia e, "plcial

menti, pala .:.rtlz. da um. I(pq.ant.dori., qu.ndo lha. r.ltara. ••

condiçi5la p.ra continuar traIf:J.\h.ndo.

Por outro lido, li Conatituiçlo Fld.ral l.tlblleCI, na

§ 1Q do art. 145, que OI impostoa e.rlo gr.du.do••egundo I cap!,

cid.dl .coni5mic. do contribuinte. Ora, o plg...mento da ••1Ariol •

contribuiçi5la por p.rtl do ampragador domistico reduz su. c.pae!

d.de d. p.g.r imposto•• o projato .tlnda ••ss. dltarllin.çlo da

Lli f'l.ior.

A logi!laçlo do imposto d. r.nd., por .ua parta, proc.!:!.

ra a.guir o princIpio de permitir a dedução d. de.p•••• qUI pod.!

rio alr tribut.das em podlr cios beneficiários d. r.nd. tr.n.rar,!

da. Asaim, o projeto est.ri. inda ao .ncontro d•••• princIpio.

Fin.lmanta, pretlnde-aa faz.r justiça i gr.nda Inalori.

dos contribuintes do imposto da rllnda - oa as••l.ri.do•• S.b••••

que gr.nda númaro d. outros contribuinta. (Profi ••ionai. libarai.,

empr••irio. I outros) ji .fetu.m essa daduçlo na••u•• r.~pacti

v••• tivid.de. profissionais ou ampr••ariai ••

o .faito sobra a r.~eita prevista par. 1992, no Orç~

to da Unila, par••tander lO disposto no .rt. 47 d. lDD vigente

(Loi nQ 8.211/91, podorio '.r o.timodo em CrS 211.736.062.500,00
(b••••do noa seguinte. ~undamentos: 2.500.000 d. contribuint.a,

olIquoto miximo - 25~ o'montonto do oolirio i9uol oa ooliria .1
nimo anual vigente am 1991 - Cr$ 338.777,70. Em que pI•• o pra

..ntl Projeto 010 sa .plicar ia daclaraçOes da ajustl do corr.~

ta .no, podar-aa-ia sugarir A anulaçlo (ta~b'm par. atender ao

diopaoitivo citodo) doo .e9uinte. dotoçO~o: Unidodo Orço.ontirio

73.1D1 - Projeto 16.091.D575.3041 e Unidode Orçomontirio 73.1D!í
Projeto 16.091.0572.3040.

"L~G1SLA('An (fT/,,~,~ /lNFXI\O;\ F: ~ :
CtJOROfl'iAÇAv Ci:: i;.::>jlJ~O') ...EGISLATIW.;,· ...:..

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Titulo VI

DA TRlBUfAÇÃO E DO ORÇAMEKI'O

CapltuIo I
DO SISTEMA TRIIKITÁRIO I'tACIOIW.

Ser" I
o-~a.-

Art. 145. A UnIIo. OS Estados. O DIstrIIo Federal e c. /'t\W1i
dpIos poderio instituir os seguintes tributos:

I - inposlOs;
I - .... em razio do exerdcIo do poder de polida ou

pN udIraçio, efetiva ou potencilII. de serviços púI)Iicc. esped
lIcos e dIvIslveis, prestados 10 contribuinte ou postos • SUl
cIIpoIlçio; ,

• - contrI:lUIç60 de meIhorilI, decOlTelltle de obras p6
bIIcaa.

.......................................................................................
. .
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1.111lO
1.310

UI" 1.313 .dI 30 .. ~llIIIbro di 1991.

lIIIlitul a UIIidadI FIIcaI di Raternda,
ai.... a lePIa'GIo do impaAo di ......
cI6 OUIJ'II pro.idIlIci&

CAPfnJLOD
DO IMPOSTO DE RENDA DAS PI!SSOAS FlSlCAS

Ano li' A 'renda e OI pruvemOl de quaJqucr naurea. incluIive OI rendillll_
e ....di CIIfIi1aI, parabidol por pesooes lIsic:u Jaiclem.. ou domialíad111lO 11ru11,...
...... paIiI~ .. l'IIIda na forma da leJisIaçAo YÍfIIIlC, _ • 1IIOdl~

iIIIIIIdoIIllIIpar_lAi.

Ano 5' A~ • li • jIlnrlro iIo ano-coJend6rio de 1992, D __ •
...........1Dbn0l~dequetmamOlana.1"•• eI2cl1 ...... 7.713,.22
dI.~.I-'.n caIaa1adode acordo - a.....prDII'IIIM:

aAIB Dlrc:A1CULO PARalA A DI!DUZJJl DA IASII AlJQuarA
(Dl UI'Dt) DE CALCULO (Dl UFIR)

Aat 1.1110
*,-.1._1_
...... USO '

Ar\. 6" O impooto sobre os r.ndimentos d<o que trata o .n. ao d. Lei nO 7.713,
d<o 1988:

cuidadoo rn!dicoo • denWios, bem como a .ntidade< que ....1U'.m dir.ilo de .t.ndimento
ou rcssarc:irnento de despesas de natureza mtdlCl, odonlolólica • hoIpitalar:

b) rearri.... 101 papment.. r.itoo pelo contribuinte, relatiYoa 10 leia
próprio tratamerno • lO de seus dependentes;

e) e condicionado. que .. _nt.. sejam especificadoa • comprovadol,
com indicaçio do nome. .ndere-ço • numem de Inscriçio no C1dutro de P....,.. Flsicas OU
DO Cadastro de Pessou Jurfdicas de quem .. recebeu, podendo. na raJta de documentaçlo,
ser feita indicaçio do cheque nomlnalJ\'O pelo qual foi efetuado o papmcnto.

f Z' NIo se incluem entre .. deduçOes de que trata o inciso I deste attilO u
dapaaa ressarcidas por enridade de~r esptcic.

f 3" A soma das deduçOes prcvUtas llOl incisol nem est.t limitada. dez por
ceDlo da bue de ctJculo do impo&lo, na dectançio de ajuste anual.

f 40 AI. dcduçOes de que trata .... attilO ",rio Cl>CTVenida em quantidade de
UFIR pelo valor desta 110 mb do~nto ou 110 m& em que tiwrcm lido COfIIideradu na
bue de d1eu1o ..jcita 1 incidtncla mellll1 do impoato.

Art. 12. AI.~ Ibicaa deveria apresentar anualmente decI....çio de
.juste. na qual .. delenninari o Wdo do ill1p05lo a !"'lU !li valor ..... restilUldo.

f 1" o. ,.nboa • que '" referem o an.. 26 desta Lei e o inciso 1 do an.. Ii da
Lei ri' 8.134, de 1990. seráo lpuradoo • rributadoo em separado, nto int....rIo • base de
ctlculo do impo!llo de renda na decl.araçio de .juste anuú • o impoolo peco nIo podc~ ....
dccluDdo na dedaraçio.

f Z' A d<ocllraçio de ajuste lnua~ .m modelo aprovado pelo Dcpanamento
da Rca:ita Federal, deverá ser .pr...ntada 1II o ultimo dia úlil do m& de abril do ano
mbscqQc:nte 10 da percepçio doo r.ndimenlOl!ll pnboa de capital.

Art. 17. O ..1do do, impo&lo (an. 15, :O) podc~ "" peco .m alt aeiI~
....mensais elUalSliva>. observado oaquínte:

f 3" Focam dkpensadas da lp<...ntaçIo de dccIaraçIo:

a) • pessoas f1sic:u cuÍOl rendimell\Ol do trabalho aaaIariado, 110 ......
calcndirio, inctusiw Gra'ificaçio de 'N.ta1 .. Graritlaçio N.tali... c:on{orme o cooo,
aaacidoa doo demais rendimentOl rccebidoI, _ .. nIo rributadoo .. m1>utadoa
eaduaiYamcmc .. fonte, ..jarn if;uais ou neriorcs a ttaI mil UFIR;

e) ..trai pnsou lIslcaI dedandu ClII 110 do Mlnillro da I!cona<iria, F.....
e l'lancjamaIlo. cuja qualifIcaçIo flxaI ......... a praeMÇlo ... CIlIlIrOIa l!Icaia -ta

, t •• açIo m1luüriL ..--

AJ\. 13. Pua efeito de eilculo do '-oa pap' ou do valor • IIr raliIIIldo,
elO nndimerocoo ",rio COIMrticIOI .m quaDtidadc de UFIR pelo valor data DO mb em ....
forem racebidOI paio beneficiüio. ..-

J'arálrafo 6nl-::o. A base de "'kulo do imI>osto, ... dcclaraçlo de ajIdtc llIlIII,
~ a diferellÇll entre • aomu. em qu.nlidade de UFUl.:

a) de 1OdOI OI rendimentos percebi'" durame o ano-caJend6rio, .....10 OI
ilea\oI, OI tIlo b11>utMile OI tn1>utados ..ctusivamenl... fonl.; •

b) dai dedoJç/leI de que trata o an.. 11 delta Lei.

Ano 14. O resultado da atividade rural "'~ apurado "'lUndo o displIIIo ... 1Al
.. 1.IlZ3, de 12 de abril de 19lJO, .. quando pooitiw, in\eçan • bue de cilallo do impoI1o
defiDida DO lf1ÍIO anlerior.

fi' O ......Itado da atividad<o rural c a bue de ctJeulo do impOIto _
aprcu<JI em quantidade de UFIR.

I Z' AI. recei....~ e demais valores, que imqram O reaultado e a boM
:a:c:l~~o":"~o convenidos em pelo valor desta 110 m& do eferiYo papmemo ou

Art. 15. O ..Ido do imJlClllo • P"II' ou o valor a "'r telrilufdo na declaraçlo
de .juste anu.1 (In. 12) "'~ determinado com oboervtnci. das selUim.. normu:

I - "'~ calcul.do o imposto procreUIVO de .cordo com a tabel. (an. 16);

11 - sera deduzido o imposto !'II0 ou relido na ronle. corr.spondenle a
rendimentos inelufdos na base de "'leulo;

m • o montante wim del.rminado. ..prew> em qu.nlid.de de UFIR.
eo....ituirj, se positivo. O ..Ido do imJlClllo. P"IIr c, se neplIVo, (> valor. ",r temlUldo.

Art. 16. Para fim do ljuste de que trata o .ni,o .nlerior. o imposto de renda
prOll'cuivo ",,,I calculado de arordo com • selUinle tabela:

iscD\O
15%
25'lb

AI1QUOTA

.2.000
16.560

PARCEU. A DEDUZIR DA
BASE DE CÁLCULO

(EM UFIR)

BASE DE CALCULO
(EM UFIR)

AstI2.000
AI::ima de 12.000 .tl 23.400
Mima de 23.400

Puqrafo único. A qu.nridade de UFIR de que ....ta O inciao 1 .n
r_nida .m cruzeirOl pelo valor da UFIR no mb do pqamenlo do imJlClllo.

Ar\. 1" Sem p<ejulzo doo papmel\los obriPlóriOl ....belecidoo na~
~.:,.,~:'reC:i~~:e,:::~:;..1IO euno do ano. eomplementaÇlo do impoIto que for

Ano" O~ relido na "-.. pIlO~ c:onai1lui..... saha diIpDaiçIa
_..-rVio,.n cIedaidó do oputwlD.forma do i....1do 1ft. 15 deIIa lAi.

~ 4nieD. Pua efei10 da redo.Içio, o impollG retido .. P-. ...
.....nido _ quucidade de UFIR paio ..... deu:

a) DO ... _ que OI rendi_ forem JlIIOI 10 berIefIcWlo, .. caao di
~ retido ... tonIr,

b) 80'"do papmcnco do impoalO, ... demail CIIOL

Ano,. A.a__• despem a que te mcn o 1ft. f# da Lei ri' 1.134, de Z7 de
cIaanIbIo de 1990, _ eonwrtidaI em quantid.ldc de UFIR pelo ..... dala ... mb lia
que fonm .-bidaI .. papo, reopcctivamcnt-

Ano 10. Ha dctoerminac:Io .. base de d1eu1o ..jcila l incidencia ....-J do
~ de renda podmo dcduzidao:

I • a _ ftIora refcridoI ... illCáoa do 1ft. f# da Lei ,,1.134, de 1990;

O •• iIIIponIndaI~_ CID dinbeIro a titulo de a1imentoa ou -pclllllea, ...
~'*'de acordo ou deciolo judicial. inc:lullft a praaaçIo dealimcntoa~

m•a quada eqainIenIe a quarenta UFIR por depaadnle;

IV •• GIIIIriIlu~pua a Previdencla Social da Uni"" ... ÉIIadoI, do
DiIlriIo Fede'" .... MuaõdpiGa;

n • deve~ ",r PIlo .11 o úllimo di. útil do rn!s suboeqüenle ao da perozpçlo
doo rendimenl'"

v • o ftIor de mil UFIR. -.e.pondente l pucela iscma doo rendirncllllll
prayenienta de apmentadoria e pens&o. tranlferfncia pata reserva remunerada ou reforma
~ pel. Previdlncia Social da Uniio, doo Estadol, do Dimito FederoJ • doo MunidpiOl,
ou por qu.lquer peuoa jurldH:a de direilo público inl'rno, • partir do m& .m que O
oontribumte completar S4:S5enta e dnco anos de idade.

Art. 11. Nadect~de ajust••nual (an.. 12) podmo ",r dcduzidoa:

I - .. ~nlOl r.ilOl, no IJlOoQ\endirio, • rn!dicoa. den"'.... ",icólocoa,
fisioIc~ut... ronoaucflÓkJlOl, lC~UW ocupacionais. hoopítaia, bem como u despesu
praw:m.nlos de .wnes l.bonlloriais e se,.,;ç.. radio~

n • u conln1>ui9!les • doaçOes .r.tuadas ••nridadea de que trata o an.. I' da
Lei ri' 3.83Q, de 25 de .-embro de 1'l6O, oboervldas as condi9!les ....belecidas no an.. Z' da
mama Lei;

I . "'~ colM!nido .m quantidade de UF1R paio valor de<t. no mb .m que
OI rendimentO' (orem recebidOl;

v . u despesas f.itas rom instruçto do conln1>uinte • "'US dependentes .It o
limite anual individual de se_nl.. e cinqü.nta UFIR.

f l' O dispoIto no inciso (,

.) aplÍ<2-Oe, tam~m. ... P"llmentol r.ilOl • .mpr.... bnuil.iras OU
autorizadas • lunaonar 110 PalL dntinadol 1 cobenura de .x- com hoIpitalizaçlo e

m • as clo.ç6os de que trata o In. 260 da Lei nO 8.069. de 13 de julho de 1990;

IV •• soma doo valores rer.ridoo ... an.. 10 desta Lei;
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I . nenhuma quota lO" inferior a cinlriIenta Uf1R e o lmpoatD a...ftIor
illfcrior a cem UFIR .." pIlO de uma só la;

D • a primei'" quota 1IU quota única devni ..,.. .... 110 mk de abril do ao
..bIeqOenle ao da pereepçIo doa rendirnenlOl;

m ••~ ..."""rIo no último dia útil de cada tnes;

~ - t f....1tado ao eonmÜllinle antecipai. local 1IU parcialmente. o JlIPIIIl'IIfD
do impoIto oi cIu quota.

'I'mpafo"úaico. A quanridlde de Uf1R .." _nIda am~ palo
...da1.lFll DO mh do ....memo do impoIlo 1IU da~ quota.

IM. IL Pua dleulo do ÍIIlpOIIo, oa valores ela tabela~iva lIlIUaI (an.
16J ..rio dMdidoa proporcionalmeme ao mlmero de meses do perfoClo abraDIido pela
fI'II"'1aÇIO, etII relaçlO ao ano-c:aJendirio, ........ de deda",çIo apraemacla:

I . om oome do ap6lio, 110 aercfcio em que fer bomolopcIa a puu1lla 0lI
feita a adjIIdlC:açlo doa beas;

cmlCr defini::";J::=~~nl.ou domiciliado no Brasil, que M mirar llII

Ar!. 19. lU peuou llIicu ou jIIrfcIic:u que ef.tuarem ....mentoa _
retenc:to do imposlo de renda na f001. dewrlo fomecor , peuoe fIsica beneliei6ria, ... o
dia 2a de fewreiro. documenlo comprobalório, em duu viu, com incHcaçlo da naturaa a do
IIIOIIlanl. do ....menlo. cIuded~ e do impOllo de renda relido no ano anterior.

t I' Trat:lnd<He de rendirnenloa pq<lO por peuou juridicu, ""ando G10
wonha havido rele...lo do imposlo de reocla na foole. o comprovanle deve" ser fornecido no
mamo prazo ao contribuinle que o lenha lOlici~ alt o dia 1$ de I"neiro do ano
llI!loeqü.....

I 2" No documenl6 de que II1Ita esle anilQ. o i~lo retido na Ionwo...
deduç6es e <lO rendirnonlOl, dewrio ..r Informadoa por valores em cnaciroa e em
~~.:~7rc:":.~tt'"~J"~o diIpooto na alI a do para,raro único do an.

t JI lU pesooas t1sic:u ou jurfdicas que deixarem de fome.,.r _ be...ficiirioa,
dell\JO do prazo, ou fornecerem com intUlidlo, o documenlo a que .. refere ..,. miJO
ficarlo llIÍ"iw ao ~rnento de multa de trinta e cinco UFIR por dileumemo.

t 4' A fonl. peJadora que prestar infonnaçio fal,. IOIlr. rendimenloa peJO&,
deduçOn. ou imposto relido na fon.e...ri eplicada a mult..de cenlo e cinqiienu por cenlo
1Obre» valor que for indevidamente uliliza..1como reduçio do impoalo de renda devido,
independenlemenl. de oul.... pel)llidades administralivas ou crimi.....

t S' !'la mesma penalidade incorre" aquele que .. beneficiar tia informaçlo
Mbendo ou devendo saber da (al,idade.

CAPíTULO V

Das Disposições sobre Alterações na
LegislaçAo Tributária

Art. <46. O Presidente da República encaminhará ao" Con·
gresso Nacional, até o dia 31 de agosto de 1991 e na forma do
disposto no § I!, do art. 6<4 da ConstituiçAo Federal. projetoa de
lei contendo propostas de alteraçAo na legislaçAo tributária, em
consonAncia com os planos de Governo, dispondo sobre:

I - adaptaçAo da legislaçAo tributária ao proceaao de es·
tabilizaçAo da economia:

U - revisAo do Imposto Territorial Rural. de forma a ob·
ter acréscimo de arrec}ldaçAo efetiva cuja parcela destinada ao
Tesouro Nacional aeja compativel com a necessidade de finan·
ciamento de programas governamentais orçados e relacionados
com a reforma agrária no Pais:

lU - aperfeiçoamento dos instrumentos de proteçlo doa
créditos tributários e previdenciários. contemplando a institui·

çAo de foros especializados de modo que se tornem realizáveis
na proporçAo em que sAo devidos:

IV - instituiçAo de novas fontes de recursos para o finan·
ciamento da manutenção é conservação da malha rodoviária fe·
deral. constante do P.lano Nacional de ViaçAo; e

V - aperfeiçoamento dos demais instrumentos da legisla·
çlio tributária e de contribuições sociais.

Parágrafo único. Os recursos eventualmente decorrentel
das alterações previstas neste artigo seria incorporados aos Or·
çameritos da Unilo, mediante abertura de créditos adicionais no
decorrer do exercicio. observada a legislaçlo vigente.

Art. 47. Qualquer projeto de lei que conceda ou amplie
isençAo. incentivos ou beneficios de natureza tributária e finan,
ceira, que gere efeitos sobre a receita estimada para os orça·
mentos de 1992. somente poderá ser aprovado caso indique. fun·
damentadamente. a estimativa da renúncia de receita que acarre,
ta, bem como as despesas. em id~ntico montante. que ..rio
anuladas. automaticamente nos orçamentos do exercício referi·
do. nestas incluidas, obrigatória e proporcionalmente. as tran.·
fer~ncias e vinculações constitucionais correspondentes.

LEI N! 8.211, DE 22 DE JULHO DE 1991

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N! 3.250/92

COMIssAO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA

Nos termo~ do art. 119, caput, r, do Regimento InteL
no da Câmara dos Oeput~dos, alterado pelo art. li, r, da.Reso1u
çio nl 10/91, o Sr. Presidente determinou 8, abertura - e divulgA

ção na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação

de emendas, a pertir de 16 /02 /93 por cinco sessões. Esgotado
o prazo, nio foram recebidas emendas ao projeto. ~

de 1993

~
!lARIA lês DE BESSA LIRS

Secretária

PARECER 00 VENCEDOR

Sala da Comissão, em 01 de março

PIlR6"~ J:>A
COPlISS~O DE SEGURIDADE SOCIAL E FAPllllA

~ 4_ f?e-u..~",,'R.,l..' iii
...-p

VOTO 1lc- ~WR.
A deBpeito de alguns beneficios Que o Projeto dll LI',

ng 3250/ 92 poderia proporcion8r, principalmente na forme d"

sub. ti tu tive proposto pelo ilustre Relator, Deputado Clóvis A,·
eis, IhtendemOIl que a proposta favorBcl os segmento. mais pr1.V

Art. I! Em cumprimento ao diapoeto na. aN. 51. inclao
IV. 62, inclao XIII, ie, tI!. 127, t 3!, 166. t 2!. e I" da Conati·
tuieto Federal. e.ta lei fisa ai dintrizH orcamentáriu da
Unilo para o es:ercicio financliro de 1m. compreendendo:

I - meta. e prioridad.. da Admini.uaçAo Pública FId..

Di.".,. 10m li dirwtrúH -.-..
ri.. para o lJIO de J_ . .w _
pro"idlDciu.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço .aber qu.e o ConerealO Nacional decreta e eu .ancioDO

a aquinte lei:

DISPOSIÇÁO PRELIMINAR

ral;
11 - orientaçGeI para a. orçamentol anuaia da Unilo. u

I.. incluida. o. corre.pondentel crédito. adicionai.;
III - limitei para elaboraçlo do propoatu orçamanUria

cio Poder Leli.lativo e do Poder Judiciúio. bem como do Mi·
niaUrio Público da Unilo;

IV - dl.poeiçOe. relativo li d'.pela da Unilo com PII'
IMI...pacificamente para conc•••lo da qualquer vantapm ou
a_to da remuneraçlo, para criaçlo de carlOl ou alteraçlo
ele utrutura de carreira., bem como para admiallo ele pelaoal a
quaIqllll' titulo;

V - polftica da apllcaçlo da. aPncia. finlUlClira oflciail
ele fomento;

VI - dilpoaiçGe.lObre alteraç60 na leli.laçto tributúia
da Unilo.
................................................... 'i. ..
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...JZr-PARECER DA COMISSÃO

l.giadoa, diminuindo A rlceita do E!tado, reduzindo ainda mais

• '"sua capacidade da investimento em programa. sociai••

Portanto, 80mos f.voriva!! i rajaiçlo do parecer do

A Comissão oe Segunoaoe Social e Familia em reunião ordlnano
!'eallZlela nOJe rejeitou o Proleto de Le! .,.:1 3 250/92 e o de nO 2 778/92. aDensado, nos
termoS ao carecer do Decutado Llcerato Caooc:o deSIgnado relatOr dO v.nCldor O
carecer do DeputadO ClOVIS ASSIS or:mltlvo relator passou a constitUIr votO em
seoaraoo

Sa1I da Comíssio, em tj de ;( ;,,~ede 1.994.

Deput.tdo (;«!III
PSDB'-BA

Sl.jBSTITUTIVO.

Aaescm_, como seBUDcia allenIçio, a pouibilidade do eluálcimmto
do deIcoaro caIO, em data fiIllIra, ampliem.-Ie OI gutoo orimIdoI da reIaçIo de
empre&O domôstillo, com a oonquista de novos b<Ileficios por parte da clasM de
emprepdoo doméslicoo. Cito cano exemplo de futuro gIIIbo da claue a
pouibilidade de aceoao ao sisttma ciD FGTS, C01IIO definido 110 art. I~, § 3" da Lei
8.036, de 1.990.

, FinaImenle. cabe a esta ColDJSSào eJWl1JIlal' as proposlÇÕCI quanIO ao seu
mérito, DOI tennoa do art. 32, XI e art. 53. I, do Reganeato Iat= da Cjmua doa
Depm:adoo. N~ IÍln1tlll, opmamoa pela aprovaçio doe projeco. lII1 exame,
limdidoo QIIIIl wuco documento na forma do 51IbstrtutIvo em anexo.

di 1994.
r.lator.

Estiveram presentes os Sennores Deputados

Lalre Rosaoo - Presidente Nllton Baiano Fatima Pelaes e ClÓVIS AsS'1 •
Vlce-Preslolntes. EUler RibeirO. Paulo Novaes Rita Camata. IvJnlo Guerra. Monlú
GUlmorHI.·Amoloc Fana de Sá. Heitor Franco. Ono Cunha, Antonio Falelros. Jofron
Fre,at. L,barato Caboclo. LUCia Braga. Eduaroo Jorge João Paulo. Pa~lo Bemoreo.
Jose Canos Aleluia. Jandlra Feghali Sergio Amuca. Herrnlhlo Calvlhho. Ivandto
C.nna L'lT'a Merval Pimenta, DarCI Coelho Angela Amln Mana Valaoáo. Geraloo
A,CI<r.'Hn F'Il"O Osmànlo Pereira Manno ClInger e Relnnold Stepnanes

Sala da Comissão em 4 ::1e maiO ae 1994

Deoutado cÃiRE'ROSÁD<J
PreSIdente

Altera a leglSlaçio do Imposto de Rmda,
permitindo que peasou fisiou deduzam de
suas declarações de renda OI gutoo com

-empregados domésticOl.

O Cc:JII8I'8S8O Nacioual decreta:

Art. 1° Aal:IceIIII:m-te o incito VI e o § '0 ao art. 11 da Lei 8.383,
de 30 de de2Jembro de 1.991, tlOI segumlel termoo:

"VI • 01 gutoo efetivammle reali2adoo 110 mo-call!lldário,
com emprepdoe domésticol.

§5° - A deduçio referida no incito VI :

" ,.: ~r, V \./-'~, ..} '-'
Dedl:llado LIBERATO CABOCLO

Relator do Venceoor

~M.2illBMlQ. po ~'R.. C",~,~ ~~,<=>

I • RELATÓRIO

Cuida o~ pIII'IlC<Ir da apreciaçio do Projeto de Lei 3.2~0, de 1992, de
llIlOria da SauIdora MarIlICe Pinto, e do Projeto de Lei 2.778, de 1992, em apaIIO,
de auteria do Depulado Delfim Neto.

Ambaa as propooiçael t!m per eecopo permitir que~ tlsicu
dedu:zam de seaa l1lIIdimmIDo SlIjeiro. ao Imposto de Rmda OI pstoo com.
emprepdo& que premm 5«Vi9OI em suu resido&Dciu, ~VIIDlIo-oo a
_idade do recolhimlllllo du respectivas contribuiçõeo pera o ln.stiluIo
Nacioaal de 8eJuro Social - INSS.

A iniciativa di» projeco. de lei em ejligrafe é du maia louváveia. Como bem
lemln a oolml Saladcn. MarIlICe Pimo fu_ uecesúrio , de Í1lllllÜIIlD, cerriair u
eD<lIDIIlI mjustiçaa , malIriaIizadu peIu vultoaa psdu de llO'i- aquisJIivo 'IM
se lIOIIIarIIZD clurIIIIe toda a d6cada de 80, COIIIra a cluae média lnuileira.

Justiça pl_ IÓ oori tirita 00IIl o definitivo Ijlllte da llOCIIlIIDia e reIaDada
do crrJICimIlato ecoaômíco, cooiudo, eoqlIIIIto durInim. OI inIDccuoI do atua1
modelo de RIIda, Dio podamos deílw" de bllIcar fi:xmu a1temaliYu que -mm
u padu impiqidu • camada média da popuIaçJo, RapOIIIÍWI pela maiIlr
parteIà de lDSl:Ido de traboIbo ofimdo _ emprepIoo dcaIéslicl».

NIo obltaalc u nolno razlleo acima apreoeatadu, ac:recIilaaIa que todo
beDlficio lOCiaI Dio deYe ... limitIIdo à camadas estaDqIMlI da popuIaçio, pera 'IM
Dio SUljam 110 leio da lOCiedade cl_ privilegildu que se beDllftciem de 1iMnI
do EIllIdo. Neste JIIItido, maia uma vez, a proposição mostra a sua opo:11midade
10 iDIxativv, per meio da exigàlcia do n:colh.imalto du colllribuiçael OI INss, a
resuJarizaçio du 0lIIIdições de trabalbo de pan:eI.a sisnificativa da popuIaçio, que
.., lIIICOII%ra boje eqIllUIDdo OI mimeroo do m.eI'CIdo informal.

a·varo

COIIIlIdo, Dio poderiamoI deillar de 00- all=U DIhaa aIl omboa
propooIU e 00IIl o in1uiIo de bllIcar o~~ per meio de
mbstilutivo que vila tmificar as propoeiç(leo e acreIl:allII' em COIIUIírdo, all=Uai..,....

A primeira ddu blllCll remingir o beadlcio à clalM lIIá&, limilaudo o
deIcont.o a 110 mWmo 3 (Irêa) empresadoo per UDidade fiImiliar. AbIaIdo .-ia
aloqIr o refi:rido deIcciato a maia de 3 (tr6I) emprepdoo, poÍllllltal hipór
tlIIariamoa criaDdo maia uma &cilídade pera u camadu maia abuladu da
popI1IaçIo. fito que foge 10 objetivo do projeto.

.1-.~ salário, alloaoa e gratiticaç(5ea;

a -abnlnJe, ainda, conlribuiçõe8 pRVicIeIIciáriu além
de oIIInlo beneficios definidos em leis que visem à lDll1horia da coadiçio lOCiaI do
tJIIIIRpdo daDéItico;

m • só se realizará mediaaIIl lXXIIpI'lMlÇIo do
recolbimalto du reopectivu contribuições pU& o Wtrtuto Naciollal de 8eJuro
Social - INSS;

IV - é limitada até o máxiIllo de 3 (três) emprepdoo
clccDésticol, por unidade tàmJliar. "

Art. 2" Esta lei enlrII'á me vigor na daIa de lUa publicllçlo.

Art. 3" Revopm_ u di5pooições em coatrírio.

Sa1I daComWio, em r, de .".". de 1.994.

d;lI'I. .
Deptllado C OVIS ÁUIS

PSDB·BA

COMISSAO De SeGURIDADe SOCIAL e FAM(UA

Tt:RMO De ReceBIMeNTO De eMeNDAS

PROJeTO De LIEI N" 3.25<W2

Nos !armes do art. 119, caput, fi, do R~jmentÓ Infamo~ CIma,.
dos Deputados, a1tflr8dO pelo art. 1", I, da ResotlJÇ6o fi" 1~1, o Sr. Prnidente
determinou a abertura· e divulgaçAo na Orriem dO Dia das Comi8ãs • de prazo
para apresentaç40 de emendas, 11 partir de 1!li04I94, por etnco seSll5es. esgotado
o prazo. nllo foram recebidas emendas ao substitutivo.

Sala da Comlsalo, em 27 de IIbnl de 1994.

Miriam Maria~antos
sgcretilria
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COMIsslIo DE FINANÇAS E TRIBUTAç!\O

TERMO DE RECEBI:1ENTO OE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 3.2S0-A/92

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno

da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 19, I, da Resolução n9 10

de 1991, o Sr. Presidente deteminou a abertura e divulqaçÃo na Ordem

do Dia das Comissões de prazo para apresentação de emenda., a par-

28/ 03/95 , por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foramtir de

recebidas emendas ao projeto.

Sala d~ Comissão, em 6 de abril de 1995.

Quanto à adequaçao financeiro-orçamentária, os projetos;
por Implicarem renúncia de arrecadação, nao se ajustam à LDO,
pOIS nao apresentam estimativa do montante da perda de receita,
nem indicam as despesas em valor correspondente a serem
anuladas.

Portanto, Julgamos ser o Projeto de Lei n° 3.250, de 1992,
bem como o apensado Projeto de Lei nO 2]78, de 1992,
inadequados do ponto de vista financeiro-orçamentáno, e, no mérito,
votamos pela rejeiçao de ambos. •

J'-f ...,.-
Sala da Comissao, em- ·deo. ,;:,VI: de 1995

Secretária

../ ;-'/
;:do=- -, <..'---_

Deputadà MARCIA CIBILlS VIANA

-:pp.'E.eCé/"2. <2>/9

COMISSÃO DE FINANCAS ETRIBUTACÃO. .

Relatora

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

]]L"- PARECER DA COllISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.578-E, DE 1993

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N9 3.578-D, DE

1993, que "transforma e cria cargos no Quadro~pe~

soaI do Conselho da Justiça Federal".

./~

em 13 de"."et.l'i'ro de 1995.
> 'I·:

I· {li! ,i}
1--.'

DePo!' ta<1O' GOIl~AGA.J!P'lA
~

Sala da ::.:H:'lissão,

(As COMISSõES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAo E SE~

VIÇO POBLICO; E DE CONSTITUIçAO E JUSTIÇA E DE ~
DAçAO (ART. 54)

Art. 10 - Ficam transformados e cr1.ados, no Quadro

de Pessoal do Con••lho da Justiça FedQral, respect1.vamente, o.

cargos de provimento efetivo e de prov1.rnento em comJ.ssio d.

que tratam os Anexos I • II dasta la1..

Estiveram presentes os Senhores Deputados Gonzaga

\l''''ta Pres1..:ientei Edinho Bez, Geddel Vieira Lima, Germano Riqotto,
••1;; I • 11 Homero Oguido Luis Roberto ponte, Pedro
qet:mes ParcJ.ane Q,' 61i
::.J'.I::tiS. Al.i.gusto Viveiros, Alexandr~ Ceranto, Efraim. Morai., F x

~o!ndonça, Jose Carlos Vieira, Manoel Castro, Osório Adrian~,

, B t Delfim Netto Anivaldo Vale,. Rogério Silva, An'Con~.c
}{Uu~rto ran, '. . ",' ã Arnaldo
Fandir, Silvio Torres, Yeda Crug~US, Anto~~o reJ.j o,

Madeira, Celso Daniel, Conceição Tavares, Fernand~ To.r::_•• , Jo••

fortunati, M.arcia Cibilis Viana, Sérgio Naya, EujácJ.o SJ.moe., 301'

Chaves e J'oãCJ Pizzolatti.

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunilo

ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela inadequação

f:inanceir.! e orçamentária a, no mérito, pela rejeição do Projeto

.~e Lt!L n-:J: J.250/92 e do Projeto de Lei n~ 2.778/92, apeJ}olado, no.

termos ~o parecer da relatora.

1- RELATÓRIO

O Projeto em epígrafe visa a permitir dedução dos
rendimentos sujeitos à tributação pelo imposto de renda da pessoa
flsica dos gastos com empregados domésticos. Foi-Ihe apensado o
PL nO 2.778, de 1992, de autoria do nobre Deputado Delfln Netto.

Analisados pela Comissão de Seguridade Social e Famlla,
foram os projetos rejeitados.

Cabe a esta Comissao analisá-los quanto à adequação
financeiro-orçamentária e quanto ao mérito, segundo o Regimento
da Casa.

11- VOTO DA RELATORA

O presente projeto implica inequívoca renúncia fiscal por
parte do Estado, ao propor a deduçao dos rendimentos. sujeitos à
tributação pelo imposto de renda da pessoa flsica dos gastos com
empregados domésticos.

e Estado, ao conceder incentivo fiscal, prescindindo de
receita, deve ter como objetivo, em contrapartida, o incremento da
produçao ea geração de riqueza, em beneffcio do desenvolvimento
econÔmico do país.

Ora, nao parece ser este o objetivo do presente projeto de
lei. Éinaceitável que o Estado abdique de receita para patrocinar a

mordomia das elites que, por tradição e imposição social, se valem,
ainda, deste tipo de prestação de serviços. Desta perspectiva, a
proposta não merece aprovação no mérito.

Além disto, tal incentivo nao trará benefícios aos empregados
domésticos, uma vez que nao tenderá a aumentar-lhes os salários.
tampouco aumentará a oferta'de empregos domésticos. Os únicos
beneficiados, com vantagens econOmicas, serao os empregadores.
Afinal, a dedução, ao incidir diretamente sobre a base tributável,
reduz oimposto de renda apagar.

e projeto apensado, no mesmo sentido, é mais específico,
ao passo que o projeto pnncipal, mais genérico, remete o
detalhamento ao Poder Executivo. Porém, ambos partem do mesmo
pnncfpio, levando aum mesmo resultado econclusão.
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Art. 2° - As despesas decorrentes da execução cl~~ta

lei correrão à conta das dotações orçamentãrLas cons1gnadas ao

Cons.lho da Just1ça Federal.

Art. 3° - Esta lei entra em v1.gor na data de sua

pubHcaçio.

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nO 30, de 1994 (PL n° 3.578, de
1993, na Casa de origem), que "transfonna
e cria cargos no Quadro de Pessoal do
Conselho da Justiça Federal".

Art. 4° - Revogam-se as d~Spos1ções em contrário.

J)\ nde março d. 1994.

6L{;~X
'. DOS OEPUTl\DOS,

- .
~-'-

(Art. 10 da La1 nO

ANEXO

, de de de 19931

Emenda n'}
(Corresponde à Subemenda à Emenda nO 1 - Plenàrio)

Dê-se ao parágrafo muco do art. lO do projeto a seguinte redação:
"Art. Ia .
Parágrafo único. Não poderá ser nomeado ou designado, para

os cargos de pr~vimento em comissão de que trata o Anexo II desta Lei,
cônjuge. companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, de
ministros e ocupantes de cargos de direção do Superior Tribunal de
Justiça, salvo no caso de servidor efetivo admitido mediante concurso
público para cargo cujo nível de qualificação seja compatível com a
função comissionada a ser exercida."

/
Senado Federal, em 3~ de agosto de 1995

TRANSFORMi'.ÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO

QUADRO DE PESSOM. DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

Senador José Sarney
Presidente do Senado Feder

Transforma e cria cargos no Quadro de
Pessoal do Conselho da Justiça Federal.

SINOPSE

Projeto de Lei da Ciro.... n° 30, de 1994
(pL nO 3.578, de 1993, nessa Casa)

Apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça

Lido no expediente da Sesdo de 2113/94, e publicado no DCN (Seçlo lI) de 2213/94.
D..pachado à COIIlissio de Constituiçlo, Justiça e Cidadanis • CCJ.
Em 2013/95, leilUla do Pan:cer n° 77/95-eCJ, relatado peJo Senador José Fogaça, pela
aprovaçlo do projeto. É sberto O prazo de 5 sessões ordinárias p.... recebimento de
er.tendu, nos termõs do orI. 235, n, "d", do Regimento Interno.
Em 2813195, a Presidencia comunica ao Plenário ~ término do prazo, sendo que so projeto
foi oferecida 1 emenda, subscrita pelo Senador Jefferson Peres.
Em 2913/95, à CCJ para apreciaçlo da Emenda n° I, de Plenário.
Em 5/6195, leilUla do Parecer n° 363/95-eCJ, favOIável nos termos da suhemenda que
oferece.
Em 1718195, aprovado, com subemenda ficando prejudicada a emenda. A CDIR, para
redaçio final. LeilUla do Parecer n° 503/93-eDIR (Relator Senador Renan Calheiros),
oferecendo a redaçio fina1 da matéria. Aprovada, nos termos do Requerimento nO 1.111195,
subscrito pelo Senador Ney Suassuna.
ACimars dos Deputados Com o Oficio SFIN°... ) J 77
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ANEXO II

jHEDIO Aqc:;te de

ICJF-MH-IOOO ,Telecc.um.~
I •
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03 ICJF-tta·,OO Assuntos

I J;d:u:"c:l.ona:u CJ1"-"S-'27I "Oho,"o...o C.>F-N.-,,.

O, IARQUIVO DO,Arqu.lv,uta CJI'-AIl-230I

IUIWICO

!CIVIL

rJ"~AR.2JOO I

10UTRAS AUl'.1h.,lll: de I
:AT:t"oIDADIS Er.f.~9_ cn--'H-I001 03

,DE lIIVJ:t. I).ullnhlst.lo CJJ'-)rH-I014! 02

, de de de 19931

CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NO QUADRO DE

PESSOAL DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Oficio nOJ) 1.~ (SF)

GFUF:J

recão
sessoramento tlVO : 'i~, -; '1.:'

perlores Chefe :i'!
JF-DAS-10 1), [lepórtament( : ."

Senhor Primeiro-Secretário,

jC'r,,=:re ae :.ia'r. ':",t '.."",

I

IChefe ':l~ :~\',,,"
) T A L

Comunico a Vossa Exceléncia que o Senado Federal aprovou,
em revislo, com emenda, o Projeto de Lei da Câmam nO 30, de 1994 (pL nO 3.578, de
1993, nessa Casa), que "lransfonna e cris cargos no Quadro de Pessoal do Conselho de
Justiça Federa'".



22346 Sábado 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção l) Setembro de 1995

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência os autógrafos
referentes al emenda em apreço, bem como, em devolução, um da proposição primitiva,

/". ,

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DO. Primeiro-Secretário da Cimarll dos Deputados
vpl!,

PROJETO DE LEI N° 3.583-A, DE 1989
(Do Sr. Paulo'Paim)

Dis~õe~so~re a devol~çã~ das p~rce~as.~~g~s ~o ~aso de
des~stenc~a dos consorc~os e ~-Qutras 'providencias;
tendo pare~eres: da Comissão-de Constituição e Justiça
e_de,Redaça~, pe~a constitucionalidade, juridicidade e
tecn~ca leg~slat~va, com emenda; e das Comissões de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e de
Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação, com
substitutivo.

(PROJETO DE LEI N9 3.583, DE 1989, A QUE SE REFEREM OS
PARECERES)

S U M Á R I O

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
- parecer do relator

- parecer da Comissão

- emenda adotada pela Comissão

111 - Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias

- parecer do relator

- substitutivo oferecido pelo relator

- pa~ecer da Comissão

- sUDstitutivo adotado pela Comissão

IV - Na Comissão de Econç'mia, 'Indústria e Comércio

- parecer do relator

- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão

- substitutivo adotado pela Comissão

Art. le _ Fica assegurado aos participantes dos

consórcios, em caso de desistência, a devolução de todas as parcelas

pagas, corrigidas monetariamente pela variação do BTN fiscal.

§ único - O disposto neste artigo aplica-se,

inclusive, às parcelas pagas antes da publicação desta Lei.

Art. ze _Esta Lei en,t~:, em vigor [la data'de sua

publicação.

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

JUSTIFICATIVA

Nossa proposição objetiva resguardar os interesses'

de milhares de consorciados de todo o Brasil que tem sido prejudicados

pelo aumento abusivo dos consórcios. Em muitos casos, o reajuste dos

valores tem ultrapassado os Indices da inflação. O 'melhor exemplo são os

consórcios de automóveis que, no último perlodo, foram majorados maia

de uma vez por mês.

A finalidade pr.eclpua do consórcto é facilitar a

aquisição, por parte de determinadas parcelas da população, de bens de

consufI1o duráveis. Possui, por:cdnseguinte, um determinado alcance

social. ~ inadmisslvel, pois, que" determinados setores empresariais se

locupletem às custas do esforço laboral de milhares de consorciados.

Assim, estamos garantindo ("0/:'1 t. r ...JSSh ~ u,.m•. çi.

o restituição aos consorciados que desistem de consórciu, ;:J dpvolução dar.

r-~rceJas pagas

SaJa das Sessões, em JI de agosto de 198~

PARECERDA:OfolISSl\O pf; CQNSTUptCl\Q E Jusnc,. E: REO>,Ç!,Q

I - RFLAT6RIO:

o presente Projeto de Lei, de autoria ~o

ilustre Deputado Paulo Paim, diSpÕe sobr~ a devolução das

parcelas gagas no caso de desistência dos consórcios e dá

outr~s providências.

A esta Comissão co~pete a análise da mati

ria, em confor~idade ao disposto no Inciso IIr do art. 32 do

novo 'Regimento' Interno.

t o relatório, Senhor Presidente.

11 - VOTO CO RELATOR:

o Projeto visa 'a proteger ~ilhares de

consorciados que muitas vez•• não têm condições ~e pagar as

prestaçõe8 à medida que estas vio sendo reajustadas.

Realmente, trata-se de proposta bastante

importante do ponto de vista social, haja vista a expansão

dos consórcios atualmente em aquisiçio pe~a populaçio de

ben~ dur~vei!l.

Só num ponto ouso discordar do Projeto ,

ou:geja, naquele em que ~.ter~ina que a devolução com base

em~BTNs se faça, inclusive, co~ relação à. parcelas pagas

an~es da publicação da Lei.

Ora, isto seria u~a aplicação retroativa

da norma que os grandes juri~tas repudiam e que poderia vig
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lar os princípios do direito adquirião e do ato jurídico

perfeito, constitucionalmente garantidos.
PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA 00' CONSOOOOR, MEIO AMBIENI'E E
MINORIAS

enfoquE' determinado PElo art. 32, incIso IV, do RegjnlEl)to

Interno da C~mara dos DEPutados, q Projeto de Lei nQ 3.p83/89.

De autoria do nobre De,put.ado:PiiU]O Paim, dispõe

o presente proJeto sobre a devolu~~o de parcelas pagas no ca~o

de deslst€ncia dos consórCIOS, foi-lhe apensado o Projeto de

Lei 09 2.470/91, de autoria do Ilustre Deputado Aicio Neves,

dispondo sobre a mesma matÉria.

Submet I da a mat ér i a à aprec I açãlJ da Com I ~são dE'

Constituição c Justiça e Redação, manlfe5ta-~e este órgão

técníco ~ela ..>ua constitucionalidade, JUl'ldil:idade boa

téçnica legislativa, ressalvado o disposto no parágrafo único

do art. iQ. Este diSpositivo determina que a devaluç:~io

monetáriamente corrigida deva '.:.er aplicada, Inclusive, em

relaçiio a parcelas pagas antes de publ icada a re~pectiva lei,

sendo, portanto, con5ider-ada inconstitucional, nos termo~ do

parecer do nobre Deputado·FRANCISCO 8EJAMIM.

Assim, Senhor Presidente e dignos Pares,

pela aprovação do Projeto, salvo o § único do art. 12 , que

deve ser suprimido, por implicar em aplicação retroativa da

Lei.

t como voto.

Sala da Comissão, "!" O I d~ v')o.c1~ ek j/I!

.I

--+-..' j' j. .
/ ~e-<--'\ 1't7-=-,~

Deputado FRANCISCG-BE:NJ 4MIM •

\ ' ..'R'e:r:.;TOR I,

'71C"~ PARECER DA COMISsAo

I A'Comissâo de Constituição e Justiça e de Redação,

em reunião ordinária plenária realizada hoje, opinou unanime
mente pela coostitucionalidade, juridicidade e técnica legis

lativa, com emenda, do Projeto de Lei nQ 3.583/89, nos termos
do parecer do relator.

! - RELATóRIO

apreciado consoante o

:rE:!>guardara os~€'m dÚVida,

estabelecidos emem dobro

Entend~mos c~:tn!mamente I:onv~nl~nte a aprovac:f~c)

de le91~la~ão no ~entido adotado pelo$ ~rOJEtos ~m análiJe. H

de Defesa do ConSUMidor, MeiO AmbIente e Minorias para ~er

analisada quanto ao seu merlto.

Interesses ,je ~lllhareg de consorCiados ~m todo o País, pOIS,

em Tunç:f.\o oos abus j vos aUTJle-ntos qJJE' vêm :.1e ver; Ti cando nos

slstel1laS de consórCIOS" passam os consorciado$ a não ter

condições de saldar as prEstações vencidas ou vincendas.

pagamentos

Em rela~ão ao Projeto de ~ei n9 2.470/91, cabe

nos apr~sentar as seguintes consíderaçõe~: 1) as. multas ou

sílvio Abreu, Roberto

Campos, Alcides Lima,

Palma e 90nzaga Patrio-

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Nelson Jobim Presidente, João Natal Vi-

ce-Presidente, Arnaldo Moraes, Carlos Vinagre, Harlan Gadelha,

Hélio Manhães, José Dutra, Leopoldo Souza, Men~s Ribeiro, Mi

chel Temer, Aloysio Chaves, Dionísio Hage, Eliézer Moreira,

Francisco Benjamim, Horácio Ferraz, Jorge' Hage, Gerson Peres,

Doutel de Andrade, Benedipto Monteiro, José Genoíno, José Ma
ria Eymael, Marcos Formiga~ Aldo Arantes, Roberto Freire, Nil

son Gibson, Osvaldo Macedo, .Plínio Martins, Renato Vianna, Ro
sário Congro Neto, Sérgio Spada, Theodoro Mendes, Tito Costa,

Messias Góis, Ney Lopes, Oscar Corrêa, Juarez Marques Batista,

Sigmaringa Seixas, Ibrahim Abi-Ackel,

Torres, Afrísio Vieira Lima, Aluízio

Adylson Motta, Jesus Tajra , Rodrigues

ta.
causariam preJuí~os ao ~róprio grupo de consorciados; 2)

Sala da Comissão, em 29 d, novembro de 1989 estabelecer prazo, canTorOle o disposto art. 3Q do projeto

Feito isto,.~ ~st'i1rla atendido Q 1€9ítimo anseic)

part ilhado ?elos deputados' .. Paulo Paim e AéCIO Neves E' manter-

apresentamos que daria nova redaç:âo ao § 2Q do art. 53 do

Cddigo de Defesa do Consumidor.

que determina a devolução em 10 <dez) días, o julgMmos

eHtrenlamente e>d guo para que reTE'r i da devoluc:a"Q !:>eJa

eFetivada.

Entendemos, dest.a f'orma, ..:jue ~n\ f'unç:ão de IlIDa

melhor t~cnica l.QislAtiva e ae uma m~lhor sietematizaçio qUE

deva ser dada à matéria em nosso ordenamento jurídiCO,

evitando-sE' qllE uma mesma nlatéria Geja di'jcipl inada em dois

textos legais di~crentes, entendemos que, ao invis do projeto

oraqUE'subst itllt IVOo

sistematizaç:ão de nO~$O ordenamento·

aprovadadE'va ser

a 1.1nICldadese-Ia

origin",,],

~
' /, I'/L,

./' ./ 'I
eputaup NELSON JOBIM:

. ' p.res~ente .

, / '!

Dep6~F--
• Relator (/

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃQ

projeto.'
Suprima-se o parágrafo único do artigo 12 do

Sala da Comissão, em 29 de novembro de 1989

J1lr {d ico.

Votamos, portanto, pela aprovaçio do Projeto

de Lei nQ 3.583, de 1989, nos termos do subst ítut ivo em aneHo.

e pela pr~judiclalldade do Projeto de Lei nQ 2.470, de 1991.

Sala da.s Comissões, em

,I •

- ',,/-. : ; .. : Y
Dep!Jtado-l"I.IAS J1UIlMJ

Relator
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SUBS!ITUTIVOOFERECIQO PELO RELATOR

Dá nova redacão ao Parágra~o 22 do Art.
53 da Lei nQ 8.678 (Código de Oefesa do
ConsuM i dor)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12 O pará9r~fo ~9 do art. ~3 da Lei nQ

8.178/9' ~ssa a vigorar com a 5~guinte reda~ão:

·Art. 53.

·Art. 53. • .

5 2g Nos contratos do sistrma dr
consórcios de produtos duráY.i~, a co~pensação

ou a restituição das parcelas quitadas ser.
corrigida pela variação real do preco do bem,
até o dl~ ~. que se Y~rifie~r a r~~tituiçãor

descontando-se a taHa d~ administração e o~

preju(zos _que o d~sistent~ ou inadiMPI~nt~

,causar ao grupo.

532

Art. 29 Esta l~i entra eM vigor 'na data de sua

f 22 Nos contratos do si$trma de
consórcios d~ produtos durávEis, a cOMPensa~ão

ou a r*stjtuicão das parc~las quitadas será
corrigida· pela variaçio real do preco do b~M;

at~ o dia ~M que se verificar a restituiçio,
dltscontando-se a teU:a de adminlstrõu;ão e os
prejuízos que o desistente ou inadimplente
causar ao grupo.

~32 .

publicação.

contrár ia.

Art. 32

publ icacio.

contrário.

Art.

Art. 3º as di~posições

Slla

.,~~~/~~
Deputado ELIAS MURAD'

Relator

Relator

-:rtr:"- PMCC~R DA COHISS~O

A COallssãa dr Ocrf"esa do Consulllidor. Melo AmbiEnte e- Hlnoría'Ji.
'u. Reuniaa Ordlnáriíi\ reall%ada hoJe. opinou pela aprovaçio do ProjEto de
Lei nA 3.583/89. no'!> t:enllos do parecer do relator, com substitutivo.

E'Ilt iveraM prEsentes os Senhores DEPutados Marco Ptmafortc.
Pretiident«. Lucii\no PiZ%atto E Maurício Cal ixto. Vice-Pre5ident~s.

Antonio dE Je~u~. F'ábio Feldlllann. Tuga Angttra""i. Edínho Ferr~lI\enta.
Paulo Delgado. Hária Cheor""onl::. Scc:orr,o GOI'lleS. Sidney d~ f1r;u~l. Valdir
ColaUa. Rita Camata. Edson Silva. Elias Murad. Gllraldo Alckmin Filho.
JosÉ Fortunat i r B-enEdlto OOMingos Ir Nan Souza.

Sala.da COllllssio. lU' 2<4 de Março de 1993

D.~E
Presidente

SUBSTITUTIVO ÀtlOTADO - SDCMAM

o. nova redação ao Parágrafo ~Q do Art.
S3 da Lei n2 8.078 (Código de Defesa do
ConSUMidor)

O.CONGRESSO NACIONAL decreta:

PARECER DA COMISSÃO uf. ECON')I~I. '. HDÚSTRIA E COMÉRCIO

I • R!LATORlO

o projeto, de autoria do O.putado Paulo PiIlm, \'ÍU

estab.lecer a obrigatoriedade de restiluiçllo, aos participantes deIlslwnln da

grupos d. cons6rcios, da totaNdade das parcelas pagas, cOlrigidas ptIo l50nus
do Tesowo Nacional Fiscal (BTN -lIscal).

A C(lmisslo d. ConstiIuIÇIo, Justiça • Rtdaçlo
manifestolHl pela aprovaçllo do PL, .~ a pretendida força
retroativa.

A Comisslo de Oefesa do Consumidor, M.lo Ambiente e
MlnoIias, por lUlI vez, opinou peta prejudicabl1idade do PL li" 2.4701S1, com a
aprovaçllo do PL original de li" 3.58318;, p0r6m nos termosdo~o, do
relator Deplriacio ':lIds .f< ,il. J Sl.IlStmJ\·VO Visa ampliar e estabelecer a

reslltulçllo das parcelas ql.,ta'::a~ com a correçllo pela variaçlo real do preço
do bem. Foram juntados excertos de decls15es dos Tribunais extremamente
pertinentes que enriquecem a argumentaçllo do PL.

No inicio da corrente legislaturll, sobreveio o arqulvamento
junto f Coordenadoria das Comllal5u Permanenta. Com o delarqulvamanto
sokIta'do pelo autor, o Oeputado.Paulo Paim, o PL li" 3.5311I', rtfoma •
Comltlllo da Economia, Indl)slrja a Com6t'clo.

Compate a~ a mim, dIaIgnado rllator por lItI
Comilllo, manlfatlar-me no mtrllo. Nl PL am fali nlo foram lCOItIdII
emendat natta Comilllo de Economia, IndOa1ItI a Com6rcto,

.'Art. 12 O parágrafo 22· do art. 53 da

8.179/91 paSSá a vigorar com. seguinte redaçiol

Lei n2

11 - VOTO 00 MlLATOR

O projato eplgrlfado, m_ pIMIdClI .... 1IlOI,
CORIIIVI I1ualkIade. Urge, alnda hoJa, clara a JUIlI dIapoaIçIo laQII _
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consórcios. Mormente, no que tange iI devoluçlo das parcelas pagas,
corngldas, ao consorciado desistente ou Inadimplente.

A dlspeito da oplnllo do renomado jurista lYea Gandra
Martlnl, no cotidiano pllb1o, as relaç05es contratuais advindas dos Consórcios
assumiram contomos especlftcos. A bem da.verdade, a teleolOjlla da espicie
contratual, sugere um pacto entre os consorclados, no qual a Adminlstradora
seria, rellmente, a "singela empresa contrBtBda psrtJ gerir os recursos de

seus Bdmln(str.dos~ consoante afere Gandrl Martins.

No entanto, a prlltlca hodlema reftete outra reaHdade. O

fenOmeno, bastante distlncladq da génese dos Contratos de Consórclo,
demonstra hoje, de um lado, portentosas administradoras e, de outro, os
consorciados ads1J1tos a regras prwstabelecklll em contratos aclredemente
formulados. Ao consorciado nlo é dado estipular ou modiftcar o contrato
padrlo, portanto, In CSSU, a tio propalada "autonomia de vontades" do
principio do "pacta sunt SBfVBnda" nlo passa de ftgura retoitca. UlUllmente, a
modalidade contratual em apreço mais se aftna li modalidaded~

de adeüo, onde ao contratalue consorciado somente é dada a autonomia de
aceitar as estlpulaç05es do formulérlo contratual ou nlo participar do conSórcio.

A clAusula atacada pelo PL li" 3.583/89. nas lides forenses
jA foi designada por "cláusula leonina Imposta pela parte contratante detentora
do poder de mando negociai: a AdmlnlstraclorB". Donde poder-se-la concluir
pela "suma Injuria", pelo enriquecimento sem causa da parte encarregada da
admlnlstraçlo do consórcio, jA que estaria, em verdade, a devolver Importlncla
multo aquém da realmente paga pelo Inadimplente ou deslstente.

A propósito, elucidativo artigo foi publicado na Rellista da
AIIoclaçlo dos JuiZes do Rio Grande do SUl (AJURIS li" 48 • anoXVII •
março/1990; p.213/1 8). De autoria do magistrado José Amlr do Amaral, refere
o artigo ê clllusula do "Contrato Padrao" dos consórcios que ftrma a devoluçllo'
das quantias pagas sem juros e correçllo monetllrla. Afere o Mllstre Juiz de
DIreito que a InterpretaçAo e apllcaçllo da mencionada clAusula tem gerado
acirrada dlSCU&ll1o. Ider'rtillca três pOSIcionamentos interpretativos distintos. De
um lado aqueles que preconizam a apUcaçAo pura e simples do dispositivo. Em
poslçlo antitética, estio os que entendem pela afronta Interpretativa équela
cIIlusula - com a devoluçlO das prestaç05es, quando se retirar do grupo, com a
correçlo cablvel. Por Illtlmo, a posiçllo IntermediAria aponta como justo a
devoluçAo das parcelas pagas com a devida correçllo monetllrla, porém ao
ftnal do plano consorciaI.

Ao justificar sua opçllo pela poSiçllo intermediAria, o
julgador gallcho, antes referido, ap(le:

"Aalm que, nIo Mrla de jIMlIça que • oIIrItla- •
AmninlIlradora • devoIYer '1nc<infInMlr as
~lCiu pagas pelo c:oneon:iado daialenle ou
uduldo, muIIas vezes la na maioria dali vezes) em
delrinento dos demais c:oneon:iadoe adhpIenIes.
oe pIMIoe de iIIIIoIInancIamo de bMIe de
_ durlivels I.... eIIelo na uniIo de esforçoe
lInanceiroa do grupo conmrclal fonnado, onde as
aquIsIç6es HIIo pIanejadu denIro de um liaIema
~ a11be1ec!dc> Vejo, por Ino, ccmo
ulular • HIipuIaçIo qooe de!emjna • devoIuçto •
lInlIL AdeIMis, com Isso c:onconIou • pMte
lnadlmpIenIa ao aderir .. regras pmrIamenIa
atabeIecldas. MIo .... perKe leio. pnt....
poGuIa' em-... conlririo. •~"

O Poder Judlclérlo. em conSlderavel número de declsOes
tem conftrmado este. que é o entendimento majbntérlo também da Doub1na do
Direito. Em pequena mostra desta realidade foi acostada cópia de acOrdllo em
que foi reiator o Ministro Athos Camelro, db' Superior Trtbunal de Justiça. Bem
aSSIm demonstra o breve elCcerto doub1nllrto supra.

Cumpre registrar, neste caso, que a hermenêutica dos
tribunais foi, mais uma vez, precursora da criaçllo legislativa. Destarte, o
providenciai dispositivo do artigo 53 do COdlgo dé Defesa do Consumlnor,
plonelFo em disciplinar os efeitos desta modalidade contratual multo em voga,
t'az, na verdade, com que a Lei asserte. o passo com o Poder Judlclarlo. Com
efeito, i tambim verdadeiro, que a disposiçllo 6 resultante das determlnaç05es
da Lei Maior, art. 5°, XXXII, art. 173, parAgrafo 4° e art. 37, de onde, emana a
prolblçlo das clllusulas leoninas, velCat6r1as ou lesivas aos clientes ou usuérlos:

Vale lembrar, que ao ensejo da propositura normativa,
pelo i1llstre Deputado Paim, inexistia o Código de Defesa do Consumidor.

Procedida esta analise perfunctória, por6m indisperJÁVeI,
passemos a proposiçllo em tela. Objetivando resguardar o interesse dos
Integrantes de grupos de consórcio que, por dillculdades nnanceiras, nlo
tenham condlçlles de continuar pagando suas mensalidades, assegurando aos
mesmos o direito de reaver os'valores com atualizaçllo monetllria.

A justificativa do Projeto menciona o descompasso entre
os reajustes abusivos dos valores dos consórcios e a inftaçllo, em especial, no
caso dos consórcios de automóveis.

everdadeiro que a Ilnalidade dos consórcios é t'aciHtar a
aqulsiçllo de bens de consumo durllveis éS camadas da populaçllo que de
outra forma nllo poderiam t'a:lll-lo. Nitidamente, a intençlo do nobre Deputado
Paim era de Impedir que perdurasse o enriquecimento sem causa. por
"determinados se/oras empresariais !ls custas do esftlfço laboral (/fi milhares
(/fi consorciados".

Com efeito, a entrada em vigor do Código de Defesa do
Consumidor (Lei li" 8.078, de 11 de setembro de 19110), forte em~ artigo 53,
estatulu a nulidade das cléusulas contratuais que estabeleçam p,rdll total das

prestaçlles pagas no caso de resolu;ã~ de con.rato de compra à. prestaçllo de
bens móveis ou Imóveis por inadimplência do comprador.

Porém,em momento infeliz, o parégrafo 1°, do referido
artigo foi vetado pelo Presidente da Repllbllca. O dispositivo vetado
estabelecia que o devedor Inadimplente teria direito II compensaçllo ou
restitulçlo das parcelas pagas, monetariamente lÍtualizadas, descontada a
vantagem econOmlca obtida com a frulçllo do bem.

Por sua vez, o parllgrafo 2· do mesmo artigo Ilrmou regra
especlftca para os consórcios, levando-lhes o princIpio da devo\uçAo das
parcelas quitadas e determinando o desconto do valor a ser devolvido, da
vantagem econOmlca auferida com a frulçllo do bem e dos prejulzos
eventualmente causados ao grupo.

Face ao veto do parllgrafo que estabelecia a regra da
correçllo monetllrla das parcelas quh:adas, surgiram dIlvldas quanto é
obrfgatorledade da correçllo e da devoluçlo da totaHdade dos valores pagos. A
d11vfda fu!1da-ee, principalmente, em relaçAo ao cspu1 do artigo 53, jll refertdo,
onde é eivada de nulidade somente aquela clllusuJa que estabeleça perda total
das parcelas pagas. Em exegese' extremaménte resb1tlva, poder-se-la admitir
que as clllusulas que estabeleçam perdas parciais das Importllncias pagas
seriam admitidas. Entretanto, tal hipótese interpretativa Iria de encontro ao
eapíl1lD da lei o qual, ftagrantemente, \IÍSI obstruir o enriquecimento sem
causa por parte das administradoras e, principalmente, proteger os direitos do
pelo mais frllgll da relaçllo : o consumidor consorclado; .

Diante do exposto, constata_ jê existirem, na leglalaçllo
vigente, Instrumentos hêbeis a gerar os efeitos pretendidos nos projetos em
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tela. Assim, poder-se..ja concluir pela prejudlcabilldade das proposlçOes. No

entanto, facilmente verillcével é a divergência Interpretativa em razAo do veto
presldE;ncial ao parégrafo lOdo artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor

(Lei n" 11.0711190).

Se por um lado é Importante socorrer a parte débil na

contratualidade, por outro, mister é' salvar a e~cle contratual garantidora do

acesso aos bens duréveis por um conslderével número de pessoas

Desta f0m13. er::e do ser de bom alvitre aproveitar o
ensejo para conferir maior clareza à disposiçllo nonnatlva, jll9tamente no
Intuito de preservar o instituto d'os consórcios para aqulsiçllo de bens de

consumo durâvels à prestaçllo Para tanto. entendo que o texto nonnatlvo deva
ser Ifmpldo ao ponto de vedar InterpretaçOes contrarias ao direito de restitulçllo
dos valores pagos pelo consorciado desistente ou inadimplente e, ao mesmo

tempo, evitar que Isto possa se constituir na desagregaçAo dos grupos de
consorclos.

Na Comissllo de Defesa do Consumidor, Melo Ambiente e

Minorias, a proposta aprovada Insere ao parâgrafo 20 do artigo 53 do Código
de Defesa do Consumidor, regra atualizadora dos valores a restituir, adotando

como critérto a vartaçllo do preço do bem objeto do consorcio, em detrtmento
da correçllo monetária. Da mesma maneira, expurga a regra do abatimento da

vantagem econômica obtida com' a fruiçAo do .bem.

Na hipótese oe vlgên·;ia da proposição menclonada no

parllgrafo antertor, vIsIubro nefasta e bastante provével dlstorçAo prétlca. Em
primeiro lugar, o consorcio, dentro em breve constltUlr:se..ja seguro e ran!jyel

1I1110 de poupança lInanceira, com vislvel vantagem sabre outras apMcaç6es
lInancelras, pois o Indlce de vartl!çllo do bem, na malorta absoluta das vezes,
apresenta-se superior à correçllo monetária. Com Isso, entendo, estariamos a
estimular a evasilo dos grupos de consórcio. ao ponto de Inviablllzj-los.
Fazendo dos consorclos ambiente meramente especulatórto. Num segundo

momento, estarlamos a desvirtuar, por total, a insplraçAo consorclal, relegando
a Idéia da unlllo de esforços de consumidores a buscar desiderato comum.
Entendo, pois, que a Lei deve visar a valortzaçAo da pureza e unifonnldade dos
objetivos dos participantes do grupo de consórclo, sob pena de prejudicar seu
bom funclonamento.

Neste viés, entendo que o ponto de equillbrto estarta em

assegurar a manutenção do patrimônio do consorciado por melo da
correção monetária na restituição das parcelas pagas ao flm do plano,

tanto ao inadimplente como ao desistente. Preservando, assim, o sistema
consorciai afalitandiHle a possibilidade do ganho real - prejudlclal ao grupo e

atentatórto lIs lInalidades do sistema de consorclos.

Hâ de se....1, ltic:a. por JUSta. a salutar dlsposlçAo do
desconto da vantagem obtida cem a i'nJlçllo, no caso do consorciado

contemplado, bem como também dos prejulzos causados ao grupo. \Julgo
oportuno acrescentar, ainda. o desconto da taxa de adminlslraçAo. a qual

remunera os serviços prestados pela admlnlslradora
Por 11m, a atualidade tem revelado mais uma grave

dlstorçllo do sistema consorciaI. Nos nossos dias tem-se regislrado alguns

milhares de consorciados contemplados que nllo receberam os sell9

respectivos bens. Isto ocorre, prtnclpalmente no que tange aos consorclos de
velculos automotores. E, por Incrlvel que possa parecer, mesmo grupos

admlntstrados pelas fAbrtcas e montadoras apresentam, em nossos dias, este
odioso problema. Assim, urge também, seja dada soluçA0 nonnatlva a este
Injusto Impasse.

Reputo perversa a realidade que sujeita o c<j!1templado,
após o esforço em manter em dIa as parcelas do consorcio, 3 uma espera dé

meses e, nAo raro, ao pagamento de 1Ig10 para receber o bem.

Minha sugestllo é de que frente ao descumprimento se
procedam lIs senç6es admlnlstrathÍas, evttanoo- a sançlo pecunltrta que
acabarta por atingir, justamente, Aqueles que se visa proteger,. os
consorciados. As sanç6es admlnlslrativas estllo dlscipUnadas nos III1fgos 55 a
lIO da Lei n" 11.0711 (Cóllgo de Defese do Consumidor). Entretanto, seria de

bom alvltre que as mesmas fossem explicltadas em panigrafo a ser
acrescentado ao artigo 53, do mesmo artigo.

A lIçIo da Teorta Tridimensional. do Di'elto, de MIguel

Reale, o Olrelto assenta-se em três pMares: norma, falD e valOr . Pr~
esta base trlpHce, terlamos a norma legitima. Portanto, nlo basta • ma as
belas palavras, é Impresclndlvel que. ela apresente, também, e1lc6cla e

validade axlológlca. Em suma, a nonna d~ve tutelar .valores dominantes na
socledade que pretende regular e, sobretudo, posslblIldade de ser ellcaz. No
que tange a e1lc6cla, Ideal serta que a dllIpOSlçAo normativa gozasse de

ellcécla espontAnea, com o livre acatamento pelo conjunto da socledade.
Entretanto, dotA-la de InslnJment8S de sençAo ao descumprtmentlW110 serta
desplcleildo.

o Poder Judlclllrto, em nossos dias. apresenta Indesejllvei
acOmulo de processos com sell9 consequentes malenclos. Portanto, mais qu~
nunca. temos, nOs legisladores. o dever de fazer leis IOcldas e claras que
guardem auto-executoriedade. ao ponto de nlo lransfertr o problema para o
Judlclllrto.

Sinteticamente. entendo que o legitimo direito de reaver
as parcelas pagas, consagrado na jurisprudancla, jA esté assegurado pelo

parégrafo 2" do artigo 53 da Lei n" 11.0711190 (Código de Detese do
Consumidor). Mesmo assim, ao ensejo da inlclativa legislativa, pertlne o

aprimoramento do texto nonnatlvo, estabelecendo a restltUlçlo dos valorel
pelos Indlces ollclals da correçAo monetária, como também Inclulndo-H dentre

os, jll existentes, descontos à restitulçllo (da vantagem auferida com a frulçlo
do bem e dos prejulzos causados ao grupo) também a taxa de admlnlslraçAo.

Da mesma fonna, nlo poderlamos deixar de constatar
outro agravamento das relações dos consorC1~s - a demonl na entrIgI doe
benI aos conI8mpladOS. Assim, proponho a comlnaçAo de penaldades n
admlnsllradoras que no prazo de 30 (trtnta) dias após o sorteio nlo entregarem
o bem ao· contemplado. Ar- penalidades hlo de ser aplicadas
admlnlslrallvamente, naturalmente sob a 1IscallzaçAo do Ministério PI1bIco,

através da Promotortas de Defesa do Consumidor. As sanç6es pertinentes do

as elecadas nos incisos VII até XI do artigo 53 do Código de oerua do
Consumidor: suspensllo temporArta de aIlvIdade; revogaçAo de concndo;
caSllllçlo de licença do estabelecimento e de atividade; Interdfçlo, total ou
parcial, de estableclmento ou de atividade e a lntervençAo administrativa.

Destarte, em vista de tudo quanto fol exposto, o parecer •

pela aprovaçAo do Projeto de LeI n" 3.563, de 19119, nos termos do substIIIltIVo
ora apresentado.

Sala da Comlssllo, em de maio de19i5.

O_~Ott~
Relator
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SUBSTITUTIVO OF'é,e €C<.l>O ".'E.co:>
,?{.LI)T/?Á!,

IJlsp6e sobr• • dfJvoIuçSo
~s s»r~s ~s 110 cuo
dfJ dfJslmncIIJ dos
CDIlS6rcJos • tU OUIT.S

pro~s.

ArtIgo 1° - O § 2" do artigo 53 da lei n" 8.078, de 1990, passa
• '4Igarar com a seguinte redaçlio:

Art. 53 .

§ 2" - Nos contratos do sistema de consórcio

de produtos duráveis, o consorciado

desistente ou Inadimplente, contemplêdo ou

nlo, terá dlre~o à compensação ou ,.asl~u!ç1!o

das parceias qu~adas corrigidas

monetariamente, pelos Indlces ollclais" no

pr8Z0 de 30 (trinta) dias após a úi\ima

contemplação, descontando-se a vantagem

econOmlca obtida com a frulçllo a taxa de

admlnl~raçllo e os PTeJUI~~·;jc;.cauu~siados ~o
grup,o. ç:<y~.

Artigo 2" - Inclua-se § 4° ao artigo 53 da lei 8.078, de 1990, nos
seguintes termos:

Art. 53 ..

PROJETO DE LEI N° 3.583, DE 1989

SUBSTITUTIVO - CEiC

Dispi'e sobre a del'oluçdo das parcelas pa~as no
caso de desIslenclQ dl1.~ cansare/(l." f' da oulra.\
prOl·idênclos.

Art. 1° - O § 2° do artigo 53 da lei nO 8.078, de 1990, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 53 ..

§ 2° - Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveiS o
consorciado deslo~ente ou inadimplente. contemplado ou não. terá direito á
compensação ou res\1\uição das parcelas quitadas corrigidas monetariamente,
pelos índices oficiaiS, no prazo de 30 (trinta) dias após a última contemplação,
descontando-se a vantagem econõmica obtida com a fruição, a taxa de
administração e os prejuízos causados ao grupo".

Art. 2° - Inclua-se § 4° ao artigo 53 da lei nO 8.078, de 1990, nos
seguintes termos:

"Art. 53 .

§ 4° - Descumprido o prazo estipulado no § 2° do presente dispositivo
ou não sendo entregue o bem, ao consorciado, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da contemplação, por lance ou sorteio, estará a administradora do grupo
consorciai sujeita às sanções dos incisos VII até XI do artigo 56."

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

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

Proposições Arquivadas

Sala da Comissão, em 25 de maio de 1995

.~~.
PreSidente

§ 4° • Descumprido o prazo estipulado no § 'Z'
do presente dispositIVo ou nllo sendo

entregue o bem, ao consorciado, no prazo de

30 (trinta) dias contados da contemplaçllo,

por lince ou sorteio, estl" I administradora
do grupo consorciai sujelIl às slnçOes dos
incisos VII Ité XI do artigo 56.•

Artigo 3" - Esta lei entra em vtgor na datl de sua pubUclçllc>.

Artigo 3°· Rlflogam-se as dlsposlçOes em contrário.

sala da ComIssAo, em de maio de 1995.

~
Relator

~ PARECER DÁ COMISSÃO

2470191 AÉCIO NEVES

(Art. 105 do Regimento Interno)

Dispõe sobre o direito d. os consorciados de bens
reaver u importãnciu pagas.

....... : .
A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em reunião

ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela aprovação, com subslltutivo, do

Projeto de lei n° 3.583189, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Paudemey Avelino - Presidente, Mário Cavallazzi e Marcelo

Teixeira - Vice-Presidentes, Antônio do Valle, Betinho Rosado, Cunha Lima, OUso

Sperafico, Enivaldo Ribeiro, Herculano Anghinetti, João f'assarella, Júlio

Redecker, luiz Mainardi, Nair Xavier lobo, Nelson Otach, Paulo Ritzel, Renato

Johnsson, Rubem Medina, Severino Cavalcanti, titulares e Hugo Rodrigues da

Cunha e José Machado, suplente.

Sala da Comissão, em 25 de maio de 1995

~
Deputada PAUDERNEY AVELlNO

Presidente

PROJETO DE LEI N° 3.662-A, DE 1989
(Do Sr. Paulo Paim)

Isenta os trabalhadores aposentados por invalidez, os deficientes
físicos e os idosos acima de 60 anos de idade, do pagamento de
passagens rodoviárias urbanas. intenmmicipais e interestadua~s?
tendo pareceres: da Comissão de Viação e Transpo::tes, pell!- r!:Je1
ção contra o voto em separado do Sr. Carlos Lup1; da Conussa~ <;la
F~ças e Tributação, pela inadequação financeira e orçamentana
e no mérito, pela rejeição deste, e do de n'? 210/95, apensado,
c~ntra o voto do Sr. José Forttmati; e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com emenda.
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(PR01El'O DE LEI N9 3.662, DE 1989, TENDO APENSADO ODE N9 210/95
A QUE SE REFERFM OS PARECERES) ,

Senhor Presidente:

SUMÁRIO

·oê acordo com o parágrafo único, do Art. lOS, do Regimen-
to Interno da Casa, venho requerer de V. Ex•. , o desarqulvamento dos

dos seguintes projetos de minha au.toria:

Ano 1988 I Projetos nO: 999, 1000, c811003, 1005, 1006,
1009, 1010, 1012,®;l~ 1015, 1152, 1153, ®
1158, 1160, 1162, @;) 1165, 1413;

Atenciosamente,

~.

Nestes Termos,
Peço Deferimento.

4827,
5917,

2454,
3469,
3814,

2260,@
3434, 3468,
~, 3745,

1465,~
3421 t 34.3.3,

3583, 3661,

1 Projetos nO:
3408, 3409,
3533, 3535,

Ano 1990 1 Projetos nO: 4663, 4664, 4676, 4768,
4875, 4955, 4956, 5237, 5262, @ 5698, 5822,

5920, 5948, 5957 e 5958.

Ano 1989

®~
3520, 3534,
4101;

2748,
3518,
3853 e

4847,

5919,

@1008,
1155, 1156,1. - Projeto .inicial

II - Proj eto apensado: P·L n9 210/95
111 - Na Comissão de Viação e Transportes

- parecer do relator
- parecer da Comissão
- voto em separado do Sr. Carlos Lupi

IV - Na Comissão de Finanças e Tributação
- parecer do relator
- parecer da Comissão

V - N~ Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

o Congresso Nacional decreta:
Arl. 1.0 Os .trabalhadores aposenlados por invalidez, os deficientes fisi

cos e os idosos aclma de 60 (sessenta) anos de idade que percebem até 2
(doisl salários minimos, estão isento. do pagamento de passagens rodO'.·iá·
rias urbanas intermuniclpais e interestaduais,

Art. 2.0 Para adquirir as 'passagens os mencionados acima ou seus pa
rentes próximos, deverão comparecer nas empresas rodoviirias correspon..
dentes. levando-às seguintes documentos:

.aI no caso dos aposentados: comprovante de aposentadoria por in"ali
dez; carteira de identidade do aposentado, comprovante de renda e de pa
rentesco;

b I no caso dos deficientes fislcos: carteira de identidade do mesmo,
comprovante da renda, da deficiéncia fisica e do parentesco;

aI no caso dos idosos: carteira de identidade do idoso, comprovantes
de renda ede parentesco.

Parágrafo ürtico. Por parentes próximos entende-se: as e.posas (os\,
as filhas (os I, as irmãs (os \, as noras ou genros e as netas (osl dos mencio
nados no arl. 1.0 desta lei.

'Art. 3.0 Esta lei entra em vigar na data de sua publicação.

Arl. 4.0 Revó;:am-sé as disposições em contrárIo.

P LO ENATO PAIM
Oeputado Federal.

Exm Q • SI.
Oep. IBSEN PINHEIRO
00. Presidente da CAmara dos Deputados
N E S T A

PROJETO DE LEI Nº 210, DE 1995
(Do Sr. Chicão Brígida)

Dispõe sobre a concessão de passagem gratuita às pessoas
portadoras de dificiência mental, física e múltipla e
aos seus acompanhantes, nos sistemas públicos de tran~
portes coletivos urbanos.

Justificação
Os trabalhadores aposentados por invalidez na sua grande maioria re

cebem aposentadorias com valores muito baixos. Muitos deles ficam apenas
com 1 <um) salario minirno, somando-se a Isto, o fato de não poderem mais

trabalhar. 1: do conhecimento de todos que ,;r:mde parte dos apollentados
braSileiros., ainda trabalham em virtude do baixo poder aquisitivo de suas
aposentado~ias. -

Neste sentido nossa proposição vem apenas amenizar um pouco esta
situação, pois entendemos que deve haver uma recuperação do poder aqni
sltivo das aposentadorias e dos trabalhadores em geral, mas enquanto Isto
não ocorre estamos 'concedendo esta oportunidade aos aposentados que
multas vezes não podem dispor de suas aposentadorias para fazerem via
gens inesperadas ou tratamentos de saúde, com o risco de se privarem de
suas neces~!dades bãsiC':, r.

Devido ao grande alcance social que nossa proposição apresenta, esten
demos este direito aos deficientes fisicos e aos idosos acima de 60 anos de
idade.

Sala das Sessões. 12 de setembro de 1999. - Paulo ?::lnl.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 3.662, DE 1989)

O Congresso Nacional decreta:

Art, I', Fica instituído, em todo o território.nacional, passaaem
gratuira, nos sistemas públicos de rransportes coletivos, para OI ponadores ele deficiàlcia
mentaL os portadores de deficiência múltipla. os portadores de deficiência f!Iica. ,como:
monoplegia, paraplegia, tetraplegia e hemiplegia. dentre outras e para seus lCOIIIpII1Iwttes.

§ I', O beneficiário deve situar-se na faixa etária de:

I - até 18 (dezoito) anos;

U - maiores de 18 (dezoito) anos, que nio st:iam servidores
públicos ou empregados de empresas públicas ou privadu

§ 2', A renda familiar do beneficiário nio pode exceder a S (cinco)
~irios mínimos.

uanro l .. tMCI'CaO aOI 1'Ll. DI' nD~··l••~ln.
1I'7/B8.1'13/8B.l.l~/B8.11:>~/8B.1163/B8.
19í!7/B9 _2453/89 ,316S/89,3282/B9, 5049819.
Publ 'que-n. ~ C-
Em 29 / e:? I 9:1. P"~

Bras!lJ.a, 18 de fevereiro de 1991

§ 3'. A gratuidade será extensiva a somente um~e, nos
Casos em que o deficiente necessire comprovadamente de auxílio para se dealocar.

. § 3', É obrigarória a apresentaçio de atestado médico para
comprovaçio da deficitJncia.

Art. 2". O Poder Executivo regulamentará esta lei 110 prazo ele 90
, (noventa) dias, a contar da data de sua publicIçio,

Art. 3', Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.
Art. 4', Revogam-se u disposiçõc:< em contrário.
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um lado

passagellll

pa9'an~e.,

JUSTIFICAÇÃO

Submclido.. desde cedo, a continuos e prolonpdos tratamonlol de

saúde, MnIiçoI especiail de educaçio ou atendimento social que OI obrigam a int_

deslocamontos, em nUlos caso.. com a exigÔtlCia <le um acompanhante, os portadores de

de6ci6llcia lI*ItaI e titica vêem-se & frente de gastos consideráv.... sob<ec:arRpDdo a

l1IIIda fàmiJiar. Se a CamiIia se enquadra num JÚvel de renda inferior. a il~;Io pode

tomar-se insuIIcnlá\'el, comprometendo detiJÚtivamente o desenvolvimento do deficiente.
Rault.se qu.. de antemio, a aquisiçlo de meclicatMntos e de

apKOihao Oftopédicos sIo~ de plI" si, onerous ao orçamallO daMálico.,

Quando adultos, os ponadores de deficiência. dependendo do tipo

e JÚvel de seus problemas. depsram·se naturalmente com dificuldades adicionais &entrada

no mercado de trabalho, ficando muito deles desempregados, sob a custódia ecollÓmics dos

pais ou responsi.veis.
Desse modo, qualquer fsrnilia com um membro deficiente

depsra·se com o aerescimo de incumbências as quais fatalmente asaoberbam seu
orçamento, principalmente encontrando-se na faixa de renda de atê 5 (cinco) salários

mínimos.

C objetivo do projeto de Lei em exame é o de beneficiar o.
idosoa, 08 deficientes físicos e os aposentados. Ap••ar da

intençeo nobre e dos relevantes fundamentos sociais d••ta pro

posi;ãc é de considerar-se que haverã Ulll deaequil1brio de ordelll
econômico financeira para as empresa. transportadoras, pois em
nenhwt :momento houve a menção da fonte de custeio aa gratuidade
preter.d,:.dr.•

Ora, gratuidade nos transportes coletivos urbanos aOI maiu

res de sessenta e cinco anos Ja e direito assegurado pela Consti

tuição Federal, em seu artigo 230 S 20.

u au~or do referido projeto de lei visa • arn~li.r ü~ i.~

tuidades, através do passe livre para idosos maiores de 60 anos,

aos transportes intermunicipais e interestaduais.

to forçoso ressaltar que a prestação do servico de

sem a devida contraprestação de outro (pagamento da

acarretaria prejuízo!" financeiros aõs próprios usuários

que teriam que arcar com o preco da tarifa maia elovado.

A estrutura de custo do serviço de. tra~sporte envolve vi~

rios parâmetros, no caso do transporte ~rbano sio os seguintes:

!'romover a gratuidade dos deslocamentos desse deficiente e de

'CU W)I1lpanhante, noS sistcrnas poiblicol de transpones coletivos urbanos, é contribuir

psra a elevaç10 da renda familisr, sendo também um apoio mestllnÀvel e um incentivo a

uma pessoa que, diferentemente das outras nonruus, luta, desde a infincia. psra supersr

suas limitações.

Ponanto a prop<lsta em apreço visa a propicisr facilidade de

deslocamento, JW cidades, aos deficientes mentais e fisicos, como também aos $CUs

acompanhantes, JW situações de exigênCIa irrefut&vel de ajuda dos mesmos.

Pelo elevado alcance SOCial da medida, espersrnos contsr ~om o

Sp<lio dos nobres colegas psra sua aprovaçlo.

,..,tf
Sala das Sessões, em t't de !A 1995.

1 .. os insumos, componentes da operação;

2. percurso médio anual - PMA;
3. índice de passageiros por quilômetro - IPK.

No transporte intermunicipal e no interestadual o fator pre

ponderante a ser considerado na fixação da tarifa é o nivel mi

aio de aproveitamento das linhas.

Por con.eguinte, observa-se que o custo final do transporte

é rateado por todos os usuários, logo, quando uma faixa deixa de
contribuir, na hipótese em questão OI idosos com mais de 60 anoa,

os aposentados por invalidez e 05 deficiente. f laicos , alguém ou
o restante dos usuários pagantes terá de fazê-lo de forma mais

onero8a.

sala da comiss!o, 01' de novembro de 1991.

~. ....--...J..-.

Assim sendo, a concessão de mais uma gratuidade nOI servi
ços de transporte acarr@:tará uma elevaçio do preco da 'tarifa a das
pa.sagcns a serem pagas, beneficiando um pequeno grupo de pessoas

em detrimento do restante da população.

A conces.ão de tais gratuidade. implicari no r.al comprome

tilllento do equilibrio econôlllico e financeiro do contrato inicial
mente pactuado, refletindo-se iato no preco do .erviço a s.r co

brado do. usuários pagant.es.

Conclui-ae, então, que a. gratuidade conferida • uma parce

la minoritária dos usuÁrios pode se revelar contriria aos inte
resses da JMioria da população, vez que' o custo da ,pretendida

gratuidade lerá suportado pelol demais usuirios que efetivamente

pagam pelo transporte.

Diante da. considerações acima expostas, en'tendemos qu. o

Projeto de Lei nO 3.662f89 ora elll exame, deve ser rejeitadO,
assilll como o Projeto de Lei nO 3.812/89, apensado ao inicial.

Deputado Ml\RID MARTINS
Relator

Lei

sobre
de 65

~contra-.e anexado & essa proposição o Projeto de

nO 3.812/89, do Deputado Arolde de Oliveira, que dispõe
a grat1.:idade do transporte urbano coletivo aos maiores

anDa eI:. regiões caracterizadas por efetiva conurbaçáo.

I~vocando •• dificuldades financeiras da grande maioria
dos aposentados por invalidez, dos deficientes físicos e do~

idosos do País, o ilustre Deputado Paulo Paim encaminhou àapre
ciação da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nO 3.662/89.

I - Relatório

:PAe-CC3e..e <.:2 /9
Comislic as. Viaçio e Transporte., Desenvolvimento Urbano e
Interior.

Apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Reda

ção obtiveram parecer e aprovação pela constitucionalidade, ju

ridicidade e boa técnica legislativa, no dia 20 de agosto de

1991, recebendo o projeto principal uma única emenda.

I! o relatório.

11 - Vcto do 'Relator

A proposiçio mn epígrafe chega a este órgão técnico para
o exame do seu Jlérito, na forma do disposto no art.32, inciso

XIII dc Regi~ento Interno.

:z:zr- PARECER DA COMISSÃO

A Comissio de Viaçio e Transpones, em reunilo ordináril realizada
hoje, opinou pela REJEiÇÃO do Projeto de Lei n· 3.662, de 1989, e do Projeto de Lei n·
3.812, de 1989, IpenSO, nos tennos do Parecer do relalor, conlra O voto em sepsrado do'
Deputado Carlos Lupi. .

Estiveram presentes u Senhoru Depuladu Sandra Ca\'alcsnti 
Presidente, Adelaide Neti e os Senhores Deputados Sérgio Cury - 2· Vice-Presidenle, Alberto
Goldman. Armando Viola, Mátio Manin.. Mauro Miranda, Mutilo Rezende, Niciu Ribeiro,
Pedro lruio, Robson Paulino, Ronaldo Perim. Mlnoel Ribeiro, A1acid Nunes. GeorRe
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Takimoto: Hilário Coimbra, Philemon Rodrigues, Fernando Carrion, Joio Tota, Simão
Sessim, Telmo Kirst, Munhoz da Rocha, João Maia, Carlos Santana. Messias Soares,
Valdomiro Lima. Francisco Rodrigues. Jairo Azi e Marcos Lima.

Sala da Comissão, em 18 de janeiro de 1995 DE!:JIJtr,':o C S LUP!
(VOTO VISTA)

Deputada SANDRA CAVALCANTI
Presidente

~--a q..,-",-
Deputado MÁRlO MARTINS

Relator

wro EM SEPARAOO ~ S R , CI"l1Ú-OS Iv \J P i

VOTO VISTA

,~.t.raYés do Proj et o dtt LE I nQ 3.362, dp t 989,
ÇIHi:

J Gndc u nc.l:a·~ i:.l!puti'ldo Paulo Painl isem ... ",r o·~ tt·úL.'lh~~",~·l!.,"

el.po:.É:.lIl",(.u!'> !",Ll, inlJalide=, O~ def'itientE~ f(sicoo::. E: IUO!:>O~

acímCl. der 60 CI 1"\ 0':-0 de idade que percebem atÉ ~OiE; ~,aláFios nl(nirlIDs,
do põ9~l\Iento de passt:lgE"n-:. rodoviil:rii\";, lJrbal1as, inteFm'J:,dc.ipii\is e
intE'restadl.lais. A Comissão de Const it1lição E' J'l'it iça e Redação
<l\PFClVOU o projetor em t\s'J'Sto dI.' 1991 , promovE:'ndo apenas a19lJm~S

1'1l.1d;,nças de t~cnic.a legjçli\tlva .. Em novEf,'':!ro de 1991 ê'I Comissão
de ViN:ão e' Tr~"''ZPort:e:':'' , De-scnvo1vir;lE'ota Urb~no e Inter 101' l/otOIJ

pe1i.\ rejeic;ão. A,=, razões ê\fH'(('sentad~s pelo relator fOri:\nl de
natul"E'Zl\ polttica. !=lO i o;; afirnloll qlJe a grl')tllldetde seria ril.teadô1
pelos dl::l1Iai$ pa5engelro5. o qUe CaIJ~f'''' j;;l, 11m aumento cont.idf::r;;(vel
no preço d;t<;. passagens~ Por Estar apensado CI. eSSE projeto, fo i
apreciado o P~ojeto de Lei nQ 3.812, de 1989. do Deputado A~olde

de 01 iveira, também I"'ejeiti:\do.
O projeto visa. ChwC'M;:·nte, favorecer 05 mais

necEssitados do nosso povo .. alarSORndo a isenc;i\o exi'SOtente na
Con'ZtitI1i~ão FedE'ral. Compartilhamos da opinião dE' qlJE' essa5
iSEnc;ões dE'V-iofll E:{istir para aqueles COIlI ql1e:m ê\ socieciade teM unla
srande dfvida a pC'.g~r. No entitnto, ~ ir"JIciat iva do nobre D€a'Jt~do

apresenta fõalha$ c;lJe cabe a nós. mEmbros de'.;>sa Cond!>s!lo, simá
las. a finl df!: qUE' esse projeto POSS<;I. rE'alnt€'nte cumprir com os
'.;€"us objetivos.

In ic ialmen1::e.. develllos ter clare:<:a que não ti da
comPEtênc ia fedEral leg islar sobre i senf;ões na c:obranf;a. de
passa.gans na drbit", nlunlclp~l E' estadual, o que compete às

Ca.nliArds de VerEêldorct. Oll às AS!;,Embl{ia'Z, EstadlJai5~ Em nOM~ do
€t111il fbrio I1Ft.€'~!i.,(rio fl'JE dFV,= haver E"ntrc iI: União. os E!it~do~ e
o::> MI1nicfpioc:·~ não podcmor. 11~,IJrp~r o poder des'letó le9ioalatívCl'..•
r."nIPntl" 1I~1~ pnu"'I"(l;> Ctln.:;tit'IJ("'ion'fll pndFI'" I.> jl"\rl111r n", r.f\ ... t;, M;'.ClI"~4

t ";',r nh" i f'gr l~é'nc I iI.
O 1 in·ite de: doi .. $al~r io~ n,fr.ln·o~ p~ra :l~ idoo:os

o!::tr;re:m a j".€f'çi?o dí..1 cobrança de "'i.'l~~rlgens nr" f! doe;, maIs jI15tO~,

<:':'0 prf'vale'iil <.1 isenc;5o ~é\r.l «16 ~,,!::!:.a3cnt: r-odovíât'ias .J"banas e
Inte:rr.,IJnlcit'ais. pois nestas tErií:' l::j11f.: e:~i5tir '1111 controlE
dI sPfmd i OSO, SEnl gr- i:tnde nEtCCG'...l dada- dE Or-dEIn tffcn i c~,. po i S ;;I;

grandE m~iot la do~ usudrios idoco~ r~ulmcn~E pO~5ui renda bai:li',
r:.<'lr:l elpc .•1""VF-S~ r~~<:;alt<'lr. I") ("'IJ"",tn rb o;-'~'_c:~?f:"'M rt'o"'~C-"',F·("\t1'>

unja parcela n,uito grande do~ ':>cus ga~to5. As. PaS!'<"9e:ns
interestaduai~. cujo valor ~ muito elevado. impo~sib~litam ~5

PE:~!.o'-'.s ido!>a~ E LO"l bai::a renda .... iaja~Em ele Ilnl E<:;tado para
outro ~

E::iste, neste caso, a nec~ssld,,\dc dE SE' 1 ínlii:ar a
n::nda. para n~o havel~ mrtl1iplJlaç:iio po~ p .... rtE" daCj1lt.:le>õ. qlJe po§s,am
pt<gat- €" qlu,' nito o far i anl 'SE' ("~t a Isenr;ão fosse
Indiscrimint\d.:r,u,,"nt~para todo!;; O~ idtJ~os acima de óe· ano~~

Somos tilnlb~f.) dn opinião dt: qlle o art. ~Q dEVC" ser
!:IJPrir,l'do. prJic tr-at:a dE' umu r€·gula!'ilcntar;~Q qlJe OE.v(' partir ~o

Pode-r E:-:ecIJt ivo .. h-aja visto qlJC é IJma OPE'feol ,onal i~ar;~o qUE' n<;\u
r;'.Jc!E.' envol'/e:r dil"etulllcntc cada uma d!> E'mprE'E.a':i>. pois ped€r fafll'-'~

tEr- situaç:ões E'm ql1e <:\$ pez$oas t~rialll que ~~ dirisir a cinco,
dez 011 vinte emprE"~a'!; para SE: cad~$trarem.

DiantE do eNPo5to, i.\prcsentamos tré!'!' I;'nlEnda~, duas
sI1Prezsiv;;'G e uma aditiv~. manifestando o voto pel<.l Clpro ....;)~5.o da
Pruje-to dE:' Lei ntl: 3~662/89 e pela rEJE'il;ão do Pl'ojeto de Lei nu
3.81.2/89. p~l;;'_ r~~õl:'~ qUE met i V.;lI"" alll ~ . ~llPrc!>s5~ d:J':, termo'..:-
~r·~~b.:,n<:,u "intc:nlll.!'1icipai!!''' do C;:'l,"Jt do art. 11.l t:- .• 1-' lfli"::" <,_

pro~u":. i~;y ..

Sala da Comi!.sríc:, E d(',' junho de 1993

"'"h'"h~

"""",." ,~

t-irt. - O Pc·::'c, C:.Cf.f.!tIVO t'"€:i<flj:~lflil~:,tiil"~. I-"If.->L".',F.

1<:. i E:'nl 90 (nove-n· .. ) di~s~ a C'Ctl"rt ... 1' (l~ d ... t. (". J:.! •.t\..l,~;,,"ik,.

S~la da Comi~5~o. 8 ~E jun~,o d~ 199J

l',;:J,zeCe..e. J>tR
COMiSSÃO DE FINANÇAS E TRlBlrTAçÃO

l-RELATÓRIO

o Projeto em epigrafe isenta 05 trabalhadore., deficiente. e idoso.

referidos na ementa, que percebem .te doís salmos mínimos, do p.gamento de p....gen.

rodoviárias urbanas, intermunicipais e interestaduais Dispõe ainda sobre a documen~çio a

ser apresentada pelos interes..dos às empresas rodoviárias.

Desarquivad. pela primeira vez em 1991, teve a proposiçio a ela
apensado o Projeto de Lei n° 3.812, de 1989, do Deputado AROLDE DE OLIVEIRA, que

dispõe sobre • gratuidade do transpone coletivo aos maiores de 65 anos em regiões
caracterizadas por efetiva conurb.çio.

N. Comissão de Constituiçio e Justiça, ambos o. Projetos foram

unanimemente aprovados quanto â constitucionlJidade, juridicidade e técnica legisl.tiva.

",1,)(.'

N. Comissão de Vi.ção e Transpones, Desenvolvimento e
Interior. ambos os Projetos foram rejeitados, com voto em separado do Deputado

CARLOS LUPI, pela aprúvaçlo do PL nO 3.662, de 1989, com tres emendas, e pela
rejeição do PL nO 3.812, de 1989.
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Desarquivada novamente a proposiçio, já neste ano, vem

Note·se que o PL n' 3.812189 nlo continua apensado, por nio ter

sido desarquivado. com a nio-reeleiçio de seu Autor. Paralelamente. apensou·se o Projeto

de Lei n' 210, de 1995, do Deputado CHICÃO BRÍGIDO. que dispõe sobre a concessio

de passagem gratuita ás pessoas ponadoras de deficiência mental. fisica e múltipla e aos

seus lCompanhantes, nos sistemas públicos de transpones coletivos urbanos.

-:a:r -PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunilo

ordin6ria realizada hoje, opinou, contra o voto do Deputado
Jos~ Fortunati, pela inadequaçao financeira e,orçament6ria a,
no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei nO 3.662/89 a do
Projeto de Lei nO 210/95, apensado, nos termos do parecer do
relator.

Estivaram presentes os Senhores Deputados Gonzaga"

Meta, Presidente; Edinho Bez, Geddel Vieira Lima, Gerr.ano.

Rigotto, Hermes Parcianello, Homero Oguido, Luta Roberto
Ponte, Pedro Novais, Augusto Viveiros, A.l.exandre Carente,

Efraim Morais, Félix Mendonça, José Carlos Vieira, Manoel
Castro, Osório Adriano, Roberto Brant, Delfim Netto, Anivaldo
Vale, Rogério Silva, Antonio Kandir, Silvio Torres, Teda
CruBiua, Antonio Feijão, Arnaldo Madeira, Celso Daniel,

Conceição Tavares, Fernando Torres, José Fortunati, Marcia
Cibilia Viana, Sérgio Naya, Euj6cio Simãea, José Chavea a Joio
pizzolattL

Cabe á Comissio de Finanças e Tributaçio o exame da adequaçio

orçamentária e financeira, bem como do menta de ambos os projetos.

U - VOTO DO RELATOR

Os projetos revelam toda a preocupaçlo dos Autores com o

problema dos menos favorecidos que dependem de transpone coletivo, comprometendo.

com isso considerável parcela de seus rendimentos.

Do exame dos textos. entretanto, ressaltam-se algumas

impropriedades e omissões. O PL n' 3.662189, por exemplo. ao referir-se ao transpone

urbano e intermunicipal. invade competências que não sio próprias da Unilo. O ano 30,
inc. V, da Constituiçio, determina que 'Compete aos Municipios organizar e prestar,

diretamente ou sob regime de concessio ou permissio, os serviços públicos de interesse

local, incluido o de transpone coletivo. Que tem caráter essencial. Por outro lado, nos
termos do ano 21, inc. XII, a1inea 'e', 'Compete á Unilo explorar, diretamente ou
mediante 1UI0riz&çio, concessio ou permissio, os serviços de transpone interestadual e

internacional de passageiros'. -

li o PL n' 210195 se refere tlo-someme lOS sistemas de

transpones coletivos em geral, embora a ementa inclua o termo 'urbanos'.

D<> pJnto de vista orçamentario. releva notar que nenhum dos dois

Projetos fu referência I (onte de recursos que poderia fazer facc as despesas decorrentes

de sua aprovaçio.

Sala da Comiaaao, em 13 d

PAl26eé/e. .J:>A
CGHiSS~D DE CONSTrl~J~MU ~ JUSTiÇR ~ U~ R~DAÇRU

I - RELATÓRID

1995.

a) os trabalhadores aposentados por invalidez;

Oi-. Juo situações sla possiveis. Ou o serviço e preStadO
diretamente pelo Poder Público, e neste caso haveria um comprometimento da receita,1 uma

renúncia que implicaria em cones correspondentes de despesas. ou o serviço e prestado

mediante o concurso de empresas. públicas ou privadas, e neste caso o Poder Público teri

de incorrer em despesas que cubram os custos decorrentes de prestaçio de serviços
gratuitos, atraves de subvenções.

Objetiva, o

do pagamento de passagens

interestaduais:

projeto de lei em epígrafe. isentar

rodoviárias urbanas intermunicipais

Se assim Rio for, devendo o preço ser rateado entre um número

menor de usuários. , medida lCarretaria aumento das tarifas. com reflexos na inflaçio e.

consequentemente. na estabilízaçio da economia. Na realidade. os demais grupos de

usuários estariam custeando a gratuidade das pessoas favorecidas.

Alternativamente. a manutençlo das tarifas vigentes, no caso da

""plo...ç~o dos serviços pelo Selor privado. implicaria em modificaçio das condições

acordadas. provocando desequilíbrio econômico.financeiro. consoante as nonnas gerais de

licitaçio e contrataçio. imponando ate a rescislo dos contratos.

Nestes termos, voto pela inadequaçlo orçamentária e financeira do

Projeto de Lei n' 3.662. d. 1989. bem como do que lhe foi apensado. o Projeto de Lei n'

210, de J995. e, no menta, pela rejeiçio de ambos.

b) os deficientes físicos, e

c) os idosos que percebam até dois salários mí-
nimos.

D art. 2. do projeto discrimina os documentos

que devem ser apresentados pelos interessados ou seus paren

tes próximos às empresas rodovtárias, com vistas à aquisiçlo
das passagens.

Em sua justificaçlo, afirmo o autor que "<lS

trabalhadores aposentados por invalidez, na sua grande maio-

ria, recebem aposentadorias com valores muito baixos" e que I

medida viria "amenizar um pouco esta situaç!o". Considerando

o grande al:ance social da prop~star a lsenç:o é a~teGdi~.

aos deficientes físicos e aos idosos.

Ao Projeto de Lei n. ~.662/89. foi apensado O

de ng ~.812/89, de autoria do Deputado AROLDE DE OLIVEIRA, que

Sala da Comíssio, e,?ode o!~de 1995. A proposiçRo foi distribuída

de Constituiç!o e Justiça e de Redaç!o e às

Transportes e de Finanças.

a esta Comisslo

Comiss~es de
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"dispõe sobre a gratuidade do transporte coletivo aos maiores
de 65 anC!s em regiões caracterizadas por efetiva conurbação".

mmlA o~I!:,e~c.·.:z,í=)

P€<.o ~é<:I?7lJ-e

11 - VOTO 00 RELATOR

"a",

Substitua-se, no artigo 2' do ProJeto, as alíneas

Ub" e "c" pelos incisos "I", tll1" e "111", reBpectivamen-

A esta Comissfto cabe o exame de
de quanto à constitucionalidade ou juridicidade
nos termos do art. 54 do Regimento Interno.

admissibilida
da matéria,

te.

Sala da Comissão, em~1 de maio de 1991

Dispõe a Constituiçfto Federal:

"Art. 175. Incumbe ao Poder Públi
co, na forma da lei, diretamente ou sob regime
de concessfto ou permissfto, sempre através de li
citaçfto, a prestaçfto de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá so-

í \
_---!~.c...<_~

Deputado tNDRt ~!NASSI
- Relator -

~_ PARECER DA CDMISsAo

bre:

§ 22 Aos maiores de sessenta e ci~

co anos é garantida a gratuidade dos transpor
tes coletivos urbanos'l.

II - os direitos dos usuários;

111 - política tarifária;
IV - a obrigaçfto de mante: serviço

de 1991

~4-.0""~
BENASSI

EMENDA ~~,-~

- CC;;'.e

Substitua-se no art. 22 do projeto as alineas
!, ~ e c pelos incisos "I", "11" e "111", respectivamente.

A Comissfto de Constituiçfto Justiça e de
RedaçDo, em reuniDo ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa, com emenda, do Projeto de Lei n2 3.662/89 e do de
n2 3.812/89, apensado, nos termos do parecer do relator. O
Deputado José Thomaz Nono absteve-se de votar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Jofto Natal Presidente, Jurandyr Paixfto,
Roberto MagalhDes e Edevaldo Alves da Silva - Vice-Presi
dentes, Antonio dos Santos, Atila Lins, Ciro Nogueira,
Cleonâncio Fonseca, José Burnett, Nelson Morro, Pedro Vala
dares, Toni Gel, JoDo Rosa, José Dutra, José Luiz Clerot,
José Thomaz Nonê, Mendes Ribeiro, Nilson Gibson, Renato
Vianna, ~den Pedroso, Vital do Rego, Adylson Motta, Osvaldo
Melo, Jutahy Júnior, Sigmaringa Seixas, Carlos Kayath, Gas
tone Righi, Nelson Trad, Rodrigues Palma, Hélio Bicudo, José
Dirceu, Luiz Gushiken, Luiz Piauhylino, Jesus Tajra, José
Falcão, Ivo Mainardi, Aroldo Góes, Liberato Caboclo, EduaTdo
Siqueira Campos ~_Eu~ides_Brito.

sociedade

na comuni
direito

de maio de 1991.

adequado .. "

"Art. 230. A família, a
~ d Estado t~m o dever de amparar as
idosas, assegurando Sua participaçfto
d,de, e bem-estar e garantindo-lhes o
àt vida.

Sala da ComissDo, em

I - o regime das empresas concessio
nárias e permissionárias de serviços públicos,
o caráter especial de seu contrato e de sua
prorrogaç!o, bem como as condições de caducida
de, fiscalização e rescisDo da concessDo ou pe~

missllo;

A Constituição garantiu a gratuidade dos trans
portes coletivos urbanos aos maiores de sessenta e cinco anos.
O PL 3.662/89 pretende conceder a isençDo do pagamento das
respectivas tarifas aos maiores de sessenta anos, antecipando,
oortanto, , faixa etária visada pela Lei Maior. O PL 3.812/89
nDo se limita aos transportes coletivos urbanos, mas esten~e ,
gratuidade aos "sistemas de transportes que servem 8 ",aIs ,'€"

um Munic1pio em efetiva conurbaçfto".

Diante do exposto, votamos pela constltucions
lidade, juridicidade e boa técnica legislativa, dos Projetos
de Lei n2s 3.662 e 3.812, ambos de 89, substituindo-se porém,
no art. 22 do PL 3662/89 as alíneas "a", "b", e "c" pelos in
cisos "I", "11" e "111", respectivamente.
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·Proposições Arquivadas

(~ 105 do Regimento Interno)

.......................... ....................... .~ ..: .
3112119 AROLDE DE OLIVEIRA Dispõe sobre a ll'aluidade do 1f&n$pOft& um

coletivo, aos maiores de 65 anos em .nai6a
caracterizadas por efeliva conurbaçlo.

Art. 5' O auxilio pecuniirio de que trata esta Lei é isento do imposto de
renda e de qualquer contribuiçio de natureza social.

Art. 6' As despesas decorrentes da aplicaçlo desta Lei cmrerlo • conta do
orçamento da seguridade social.

Art. ,. O reajustmnento do valor do auxilio de que trata esta Lei obedeceri
.. normas do regime da Previdência Social. destinadas • atualizaçlo de benellcios
confonne o disposto na Lei nO 8.213. de 24 de julho de 1991. •

Art. 8° Esta Lei entra CDI vigor no prazo de noventa dias a contar da data de
sua publicaçlo.

Art. 9" O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de
noventa dias a partir de sua publicaçio.

Art. 10 Revogam-se as disposições CDI contririo.
..... • ~ •••••• ~ •••••••••••••••• _ AO.'l. .....................

PROJETO DE LEI W 3~934-A, DE 1993
(Do Senado Federal)

PLSN'28192

··i···· SENADO FEDERAL, EM I í DE JUNHO DE 1993

Estabelece as hipóteses e condições em que o Poder Público
dará as.sistência aos herdeiros e dependentes carenteS de
pessoas vitimadas por crime doloso; tendo pareceres: da
Comissão de Seguridade Social e Família, pela rejeição;
e da Comissão de Finanças e Tributação, pela inadequação
financeira e orçamentária e, no méritq,., pela rejeição.

UOIIl.AÇAO CITADA. AN61lADA r6LA COOICD6NAÇAO
DAI COMIIICII r6ItMAN~HTZS

W .. 1.2U•• Jt * ,uUlo *1"1.

dependente:

(PROJETO DE LEI N9 3.934. DE 1993. A QUE SE REFEREM OS

PARECERES)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial
I I _ Na comissão de Seguridade Social e Família

_ parecer do relator
_ parecer da Comissão

lU _ Na Coirl.ssão de Finanças e Tributação

_ parecer do relator

_ parecer da COmissão

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° O Poder Público. sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do
i1icito. daJi assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime
doloso.

Art."J.· A assistência de-que trata o artigo anterior COlUtituir..... de aUXl1io
financeiro equivalente ao montante que a vitima percebia CDI vida, a qualquer titulo.
colUiderada, para efeito de cilculo. a média dos rendimentos auferidos nos últimos seis
meses. desde que nio ultrapasse o limite miximo estabelecido para pagamento de beneficios
pela Previdência Social.

§ I· Existindo mais de um &pendente da vitima, o valor do auxilio de que
trata este artigo seri rateado CDI partes iguais entre os beneficiirios.

§ 2° Deixa de ser devido o pagamento da respectiva parte do beneficio se o

I - atingir a maioridade;
D- vier a falecer;
m-recuperar a capacidade.
§ 3' Constitui crime deixar o dependente de infonnar • Previdência Social

a cessaçlo da condiçlo que amparou a concesoio do beneficio.
Pena: reclusio de um a cinco anos, e multa.
Ar!. 3· Nlo fario jus ao beneficio previsto no art. 2° os herdeiros que

possam prover a própria subsistência, bem como OS que percebam dos cofres públicos. a
qualquer titulo, rendimento equivalente • pan:e1a a que teriam diRito. em decorr&tcia da
aplicaçlo do disposto nesta Lei.

Parágrafo único. É devida aos herdeiros e dependentes a diferença entre o
valor dos rendimentos reCebidos a qualquer titulo dos cofres públicos e a parcela a que
teriam diRito nos tennos do art. r.

Art. 4' Para os fins desta Lei 510 considerados:
I - herdeiros. OS necessirios, segundo a lei civil;
D• dependentes carentes, OS que dependiam economicamente da vitima.

~ - • _ * ......._SocloI."__"--'

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado n' 28. de 1992

Estabelece as hipóteses e condições
em que o Poder Público dará
assistência aos herdeiros c
dependentes carentes de pessoas
vitimadas por crime doloso.

Apresentado pelo Senador Joio França

Lido no expediente da Sessio de 2613192 e publicado no DCN (Seçio D) de 2713192.
Despachado' Comisslo de Assuntos Sociais (decioio tenninativa). onde poderi receber
emendas, pelo prazo de 5 dias úteis. após publicado e distribuído CDI avulsos.
Em 2313193. anunciada a matéria é proferido pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho relator
designado. parecer de plenário favorivel. É aberto o prazo de cinco sessões ordinárias para
recebimento de emenda!.
Em 214193. a Presidência comunica ao Plenirio o término do prazo para apresentaçlo de
emendas, sendo que ao projeto nio foram apresentada! emendas.
Em 2615193. aprovado. A CDIR para redaçlo final.
Em 1°/6193. leitura do Parecer n' I64-CDIR (Relator Senador Nabor Júnior). oferecendo a
redaçlo final do projeto.
Em 816:93. aprovada a redaçio final.
ACâmara dos Deputados com o OF/SM nO..407 .15 .6. 93

Senhor Primeiro-Secrelirio

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido' revislo da
Cimara dos Deputados. nos tennos do art. 65 da Constituição Federal. o Projeto de Lei do
~nado nO 28. de. 1992. constante dos autógrafos em anexo. que "estabelece as hipóteses e
condições em que o Poder Público dari assistência aos herdeiros e dependentes carentes de
pessoas vitimadas por crime doloso".
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

SENADORA JONIA MARISE

Primeiro Secretário, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
DO. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
vpll.

,?~;eçeçl2 01i
.. ;r' ..:,~',...' •. ':.. ' .. :.....:.. .. ~_ .. :.- ~l,,_

- REI.ATQRIO

o Pro~ieto de Lei nQ. 3.934. de 1993. oriundo do
Sl'?nado Federal. cujo autor é o ilustre Senador João França. visa
estabelecer condições em que o Poder Público dará assistência aos
herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime
doloso.

A proposição tramitou legalmente pelo Senado Fede
ra 1 e. nao tendo recebidas emendas no prazo regimental. foi apro
vadi!t. em 26.05.93 e encaminhada à Câmara doa Deputados para revi
s~o. através do Of.18M nQ 407. de 15.06.93.

Encontra-se neste órgaO técnico para apreciação.
conforme dispõe nosso Regimento Interno.

I I VOTO DA REI.ATORA

o art. 1Q do Projeto de Lei onera o Poder Público
com obrigaçl:io de dar assistência aos herdeiros e dependentes ca
rentes de pessoas vitimadas por crime doloso. sem prejuízo da
responsabilidade civil do autor do ilícito.

Analisando o dispositivo. devemos estabelecer a
hierP.lrquia dos direitos protegidos: em primeiro lugar a vida hu
mana. bem ~iurídico mais valioso para a pesaoa. DepoiB podemos
1=·enstJr em assistência às familias carentes que representam a mai
oria da populaçao brasileira abaixo do nível de pobreza. Quando o
responsável pelo sustento da família é empregado. ou serv1dor~

ele paga a Previdéncia Social para que seus dependente~ tenham
direito a pens~o por morte. No caso de homicídio doloso o Código
Civil no .:irt. 1537 estipula:

"Art. 1537. A indenizaçao. no caso de homicídio.
consiste:

I - no pagamento das despesas com o tratlJJnento da
~~itima. seu funeral e o lutt."J da família:

11 - na prestaçlIo de alimentos às pessoas li quem c
defunto os devia4 ,.

Os dispositivos tratam da indenização em caso de
homicídio. de forma geral. abrangendo. inclusive. o homicídio
culposo. pois o resultado é o mesmo. ,=,mbora o elemento subjetivo
seja diverso.

A falha principal rf3side no fato de substituir oe
valores. pois. em lugar de o Estado usar de seus recursos para a
prevençl!io do crime. para a segurança dos cidadãos e a proteção da
vida. quer apenas remediar depois que o crime é cometido. ampa-

rando os dependentes e herdeiros da vitima. com evidente aceita
ção do crime doloso como um fato social normal.

Nl:i..o será essa assiatênc ia por parte do Estado uma
forma de legitimar o homicídiQ doloso enquanto prática social?

Além disso. a Lei nQ 7 .~10. de 11 de julho de 1984
- Leoi de Execuçao PF.lnal - no art. :::9. estipula:

"Art. ::!9. () trabalhu do pl'est-" Sel'a remulJerad,;l.
m~didnte prét"ia tabela.. n~r.'"' Dodend..' ser inferior a
;3.1'4 (trt?s- guartt-'a.' do salari:.. -min,i,mo.

§ lQ. t) prC'dut..., da remuneraçtlo pelo trabalho deve
rei atr=-ndr:>r:

~ J à lndBnizaçlIo dos danos causados pelo crilllfl.
desde que determinados ,judicialmente e n60 repara
dos por outros meios;

bJ ..'I as.sistencia à familia;

·3 I ac rft'ssan....imentC' ao Estado das despesas reali
~adas com a manutenç~o do condenado. em proporçâo
a ser J:'ixada ;. ..~em pre~1ui::o da destinaç-'o prevista
nas letras antf!>riores.

'fi ::l!:="'. Ressal ...·adas Qutras apli.:'aç~es legais. será
dt?!?o~o;:ité:Jd3 3: part:-e restante para cDnstituiç'~" do
pe=tiliC'. em cadernetas de poupança. gtle sera en
tr<?!ffue 3(1 ct-,n"ien!JdC' <2w3mdl..' posto em ~J,iberdade."

o art-. ôQ do I:'ro.jetc. E'sti~·ula que as despesas cor
rer~o à conta do orçamento da seguridade social. Os benefic.ios
pagos pela Previdência Social tem eempre uma parte correspondente
de .~ust.eio. E para gozar dease direitc.· que os segurados pa,iam a
Pr-evidéncía durante tant.:os F.tnoõ.

tk" pro~ieto. ,jS recursos 3eré..'J apenas de origem da
Uniã,j e deverão correr ã conta r;l(".JS Encargos Previd.encíário~ da
t1niàf".J - EPU -. Es~es recursos da Uniã.o seriam melhor aproveitadas
na educaç<ãü. prevenção a'J ~::rime do que na assistência de pessoas
d ....:pend.cnt.l::'~ das vitimas. quando .já. existem outros meios legais de
ampar.j a eseas pessoas. inclul-;ivp. .:outras formas de assistência
social.

Diante do exposto. votamos. no mérito. pela rejei
çá'j do Projeto de Lei nQ 3.934. de 1993.

Sala da Comissão. em ..r de Maio de 1995.

..!..!.L - PARECER DA COMissAO

A Comissão de Seguridade Social e Família, em sua reunião
ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela rejeição do Projeto
de Lei nQ 3.934, de 1993, nos termd's do parecer da relatora, Deputada
Rita Camata.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

. Robertç Jeffe~on. Presidente; Mauri Sérgio, Iberê Ferreira e
Sebastião ~adelra. Vice-Presidentes; Alexandre Ceranto, Carlos
Magno, qecl Cunha, femandç Gonça(ves, Jair Soares, Jonival Lucas,
José Ct;JIm.bra, Urslc!no 9ue!roz, Chlcão Brlgido, Elcione Barbalho,
Euler RibeIro, Jqsé Pmott.I, Lalfe .Rosado, Rita Camata, Saraiva Felipe,
Carlos Moscom, Osmámo Pereira Ayres da Cunha Célia Mendes
Eduardo Jqrge, Humberto Costa, José Augusto Martá Suplicy. B Sá'
JoflC!n F(ejat, José Linh?res, Cidil}ha Campos: Serafim Venzón,' Luiz
BuaiZ, .Nilton Ba!ano, LUIZ Plauhylmo. SérgIO Arouca, Jandira Feghali
Darelslo Perondl, Eduardo Barbosa, Elias Murad e Feu Rosa. '

Sala da comiss/3-7 ~e 1b,5'
\ -i:~ 'WJv..::t~

Deputado ROBERTOJE~ R ON
Presidente

Ai9l<.éC?e12 .:z>F)
;OMlSSÃQ DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I-BEUTóRlO

Oriundo do Senado Federal, o presente projeto pretende
"estabelecer u hipóte.es e condições em que o Poder Púb6co daJá usillâlcia aos
herdeiros e dependentes carentes de peuou YitimIdu por crimes doIoIoI".
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Distribuída .. Comissões de Seguridade Social e Família, a
esta e à Comissio de Costituiçio e luSliça e de Redaçio, a proposiçio fo~ na
primeira, rejeitada por lJlIIJIÍIIIÍdad nos termos do parecer da Relatora, Deputada
RITA CAMATA

Nesta Comíssio, o projeto n10 recebeu emendas, cabendo
aprec:iaçio da matéria quanto ao seu mérito e à adequaçio financeira e orçamenWia.

É o relatório.

/I. VOTO DO RELATOR

A Iprecilçio dos aspeclos financeiro e orçamentário público envolve
o "<&1no do projeto quanto i sua compatibilizaçio ou adequaçio lO plano plurianual, à lei
de diretri:es orçamentirias e lO orçamento anual, conforme estabelece o ano 53, inciso /I,
combinado com o ano 32, inc. IX, alinea ... do Regimento Intemo.

No que conceme à compltibilizaçio com os instrumentos nonnativos
acima referidos, cabem as seguintes considerações:

O Plano Plurianual (Lei DO. 8.446, de 21.07.92), por traW-1O de
imuumenlo de planejamento basicamente voltado i definiçio de diretrizes, objetivos e
metas para I a10caçi0 de recunos da Admiftistraçio Pública Federal e, em especia1, das
despesas de capital e de outras delas decorrentes, nio faz referencia i matéria em anilise,
por envolver despesas estranhas ao seu comeúdo.

A Lei de Diretrizes Orçamenlirias para 1995 (Lei no. 8.931, de
22.04.94), por sua vez. n10 traz restrições ou vedações que tornem o projeto inadequado.

Pelo exposto, em que pese aos objetivos sociais visados, opinamos
pela iIIadcq.a~io n....eira e o~e.lÁrilI e , no mérito, pe/a rejeiçio do Projeto de
Lei no. 3.934, de 1993.

SaladICO~', .4de ,·",.·P.. de 1995.

\-J _c:d
MÁRc~~'
Relatora

:ra:-- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião

ordinAria realizada hoje, opinou, unanimemente, pela inadequação

financeira e orçament!ria e, no mérito, pela rejeição do Projeto

de Lei n Q 3.934/93, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Gonzaga

Meta, Presidente; Edinho Bez, Geddel Vieira Lima, Germano Rigotto,

Hermes Parcianello, Homero Oguido, Luis Roberto Ponte, Pedro

Novais, Augusto Vi-.. eiros, Alexandre Ceranto, Efraim Morais, Félix

Mendonça, José Carlos Vieira, Manoel Castro, Osório Adriano,

Roberto Brant, Delfim Netto, Anivaldo Vale, Rogério Silva, Antonio

Kandir, Silvio Torres, Yeda Crusius, Antonio Feijão, Arnaldo

Madeira, Celso Daniel, Conceição Tavares, Fernando Torres, José

Fortunati, Marcia Cibilis viana, Sérgio Naya, EujAcio Simões, José

Chaves e Joio Pizzolatti.

No que concerne ao aspeclo financeiro e orçamcntirio, eI••etalllr., I
l'-.Jpo:;ição, !" &l'rov.ú", &e&rretaria impacto 110 Orçamento, pois as despesas dela oriundu
teriam que ser realizadas sem prévil programaçlo e autorizaçio legiJlativa.

Por outro lado, o projeto n10 lO lJI10lda 101 fins I que lO destina I Lei
de Beneficios da Previdência Social, pois cria um novo beneficio, a1~ dos já previllos na
Lei no. 8.213, de 2407.91, sem a correspondeme fome de custeio.

Sala da Comissão,

ente

1995,

A Lei no. 8.212, de 24.07 91, que trlta da seguridade social e 110 seu
plano de c:usteio, estipula como recursos do Orçamento da Seguridade Social as seguintes
receiras:

I. receiw da Uniio;
2. receitas de comrtibuiç&s sociais; e
3. receitas de outras fomes.

A CollJliluiçio Federal estabelece que a seguridade social será
financiada com recursos dOi orçamemOl públicos e lalDbém das co.lribuiçiles lOdaiI dOi
"proaadores, dos tnbalbadora e sobre a receita de concurso de prognósticos.

Ressalte·se ainda que a seguridade social requer um sistema auto
sustenlivel que, em principio, deve ser financiado pelas comribuições dos SCIII uaociados,
vale dizer, I sua maior fonte de arrecadaçio. A lei que se vota, por nio mdicar uma fonte de
custeio, estará criando uma novl categoria de beneficio sem a correspondente COIIlribuiçio,
o que n10 só comraria a boi tOaúca orçamentiria, como tarn~ a proibiçio constitucional
de criaçio ou maloraçio de beneficio ou serviço di seguridade social sem a c:orrespondeme
f~e de c:usteio total (an.195, 50. I. Da mesma forma dispõe o ano 125 da Lei no.8.213191:

.. An. 125. Ncaham _ ou JCIViço ela _IOCIOI podorIi'"
cnodo....,.,...m ... -..dldo......1~_cIo~lOUI.·

O comeúdo do projeto, poTlanlo, conlIita com disposiçlles
COllIlÍlUcionais e legais vigentes, sendo, pois, inadequado, do ponto de vista 0I'ÇIIIICIIlári e
fitw>ceiro.

No que tange ao màito, cabe a este órgioT~ Iimitar-IC à
aprec:iaçio da isençio tributária prevista no ano 50. do projeto, já que os demais dispositivos
comõm matéria da aJçada da Comissio de Seguridade Social e farnilia.

Ora, o beneficio fiscal preconizado tem como cIeIliDaWios OI

herdeiros necessários e os dependentes c:aralfes que , na sua maioria, n10 do aIcaoçadoa
P"" incidõncia do Imposto de Renda de Pessoa Física, cujo Hmile de isençio é de m:l Unida
des FISl:&ÍS de Referência (UFIR) ltlCIlSIis (Art. lo. da Lei no. 8.841, de 28.01.94). O pIlirlo
ectlDÕrmco dos poucos beneficiários alcançados pell isençio puuria,~_ a
\lOIIIlÍlUir um priviJéaio, n10 só em reIaçio aos beneficiários de reoda inferior. como lamIM!m
lIIl relaçio aos contribuintes em geral, o que afroma o principio da, isonoIIia tributária
comido no ano 150, iociJo J1, da Lei Maior.

PROJETO DE LEI N° 4.018-B, DE 1993
(Do Senado Federal)

PLS n° 78/92

Dispõe sobre arbitragem; tendo pareceres: da Comissão de Defesa

do Consumidor, ~io ftmbiente e Minorias, pela aprovação, com

emenda; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,

no mérito, pela aprovação deste, e da emenda da Comissão de De

fesa do Consumidor, Meio ftmbiente e Minorias, contra o voto do

Sr. Milton Mendes, que apresentou declaração de voto.

(PROJETO DE LEI N9 4.018, DE 1993, A QUE SE REFEREM' OS PARECERES)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

11 • Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
• termo de recebimento de emendas· 29 de setembro de 1993
- termo de recebimento de emendas - 24 de março de 1995
• parecer do Relator
• emenda oferecida pelo Relalol
• parecer da Comissão
• emenda adotada na Comissão
• texto final

111· Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
• termo de recebimento de emendas
• parecer do relator
- parecer da Comissão
- declaração de voto de Deputado Milton Mendes
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CapiNlo VI
DO IlECONHECIMENTO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS

AIUIJnAJS ESnANGEIKAS

f 3' A dccmaçIo da eubdatIc da ........

..... _ açIo da _ ...... 40 _ • ...r..... o 1ft. 7.1 ........... CIllIoF"
"'-c............... CXICIIÇIo)lMliaal

vn.prormdar............~o • .- I2,_DL

VID • f-. dnrcspclCll10a DI pnIICipiDI da o 1ft. 21. , r. _

0.__11"'._.. 0 __...... _ ..... _D, VI. vn. V1D;

-kqI6lan.

An 33 A pane ................... ...- 10 1qIo ....... ;.....,.......-. dccmaçIo da nubdadc da _ arbInI. LII.

fl·A ,.. ................ ..-p............
pr' --. 10 C66ao. "'-- CmJ. • ..- ."......"...___lp6Io.--._l\caçIo._IIIoonI••- .

f r A _ quejulpr"""- o pocWo.
1·..,.... .......... --ea ...... __ .IIl.J2._L

An" A_arbInI ....*c:aúoI-.dldl cae OI -...dos &meI'U'lOMIl cc.*".. 80 --.-..o e. li__... _dellCOfllo ........... _ ......

'aróFú0ÍIIICD.C~ .II"' .......

pro(..... r.... do nomlÓnD_.....

An. 35 ser ..._ .. ou ........ ao Ilrud. • _ IIbttnl
.--... .... AlJl"1I. _ •• hoaolopçlo do s...,.... Tnbllnal FcderII.

........ p" t ~ ............. ddopr lO pr6pno iIIlm>. 011 lO

.............01"" ....
f I' N aapoIIçIo ....... .....,...., cobon .. """"" 011..........~.
f r SaIo, -. ...,....... DO p' .! 7 arbinl OI pnIlCiplDI •----. ~.iIbIlro. de IlUb......__

f 3' AI poderio ........ por ......... de odvopdr. nspc.1Ida.
.................... _ .. _ .._DO~_

f ••C-"" lO iItlHro tnboaIalllllnnl DO IlicIO •~_.-.IiaçIo Dano 21 de .....

M. 22 o o Inluoal arbInI 10IIIIr o~ das
..... _ .......... *"'- • nallZ1Ç1o .......... 011 .............. que JuI..
......... _.......-daspan deolklO

f 1·0~ __1ocaI. .
........--..... por- -.1IIUIIdo pelo __ .......,.......... .

f 2" EIoo COlO •~ -.iuIII __ ••oa-.çlo para
..-. peuoal. o arbIIV 011 o 1I1lNaa1 _ ..... _ -..Icraç" o

,. • ,... CaboII. lO pro(cnr _ .... -.. for • .-. _
_ ............. potIctIo ........ 0 _ do Iri"'-l arbinl rcq......__
......... .-. ...-..lIa mulen"••~ ............ da _Lo de........ _.......

f 3' A ,,,,,.h. da pane ...,~ QlIC ICJI prof......__arbtnl
. f •• Ilnsalwdo o oIosp>Ao 10 f r. ha de __

~ • _Iam. OI arbI_ JIOdcrio _,tO·1u .. «..., do .otIcr J....._ .... .."..
... • n.__paraJuI.........

f ,. Se. - o proccdiJncnto arbInI.... itbllro ...... Nr SlIbsolUldo
..._ ............. ...,..., ..........JlproduZIdas

CaplNIo V
DA SEJo,'TENÇA AIUIITRAL

An 23 A ....1mÇlI arbInI ..,. prormda ao prazo ..opulado pela pan"
Nada...... ...-1DIIIdo. o prazo para ......SClIlIÇio da ....nç•• de se........ "",lido•~.~OIIU~."""W

.......... AI .............. _ .... ,..,...
~.............

AlI. 24. A __.--

'I· __ s..............-. _..,,- --.,Z'O __ __-....... AII.:l5.~ -.... .....

.......... vM· ! ..,..,. 0 ...

......IIlinI-. Podar 1Io6ciino, o

p' ......,..... ...- _.
-.. ,.... -- ........

AlI. 26. SIa ..-ça :1 _._ __.-.:

D· ...-.fal.•--. t..... _ ".....,. .
m ..-- ...

........ .. --.a- _;.
IV ra; .......
............. A--ea ,....

....... c.-. -.-. _ .....

.................. ..-ça. .

AlI. ri. A _ • i "6f." .. ,.._.._......- _ --:--..- ........._,....... --- .
AII.:lI. Se, .-...... .

.-. -*• .-- 26_Lai.
AlI. 29 --ea .......

................T""-IAIIoin. ,. •,._ ;Io""~.""""''''''.........-- --.
AlI. 30. Na".. -.. _ IIlIIiIcIfID •

............. ..-p ,... - ...................................I·ClMije ._1IlinI;
a· -...... --..--ea

...........- ,.... -r-... .......
.......... o ...., .

-........--eaartonnl.~.,.. 1IL 29.
AlI. 31. A--ea _ - _.

_ --ea ..........
...... 1iIaIa .

AlI. 32. t _ ...... Ir.

1· 0_'D·_ -...:m _ 111. 26_Lai,
IV .........
v o~ ........

An. 36 Apbca-sc • bollIoIopçIo para ......-..- 011 •• ... de
_ ............... ao que ........... 11..,.,.., __.•13.....Clldoao de I'roccsso
c.....

An. 37. A~ .. __ arbInI ......... será """"* pelo
pano-...ada._. pcuçIn _111 a~ dale. prDCCSIllII. .orú.... o ...
:lI2 • C/ldoaD • Pnlccuo C..... • ser ...1111 ....-••_

I . o onpaal da sn'eDÇIlI1MnI 011 lI3IlI~•.- CIft6coda,
--1"'10_ada _Ic.... acOlDjllllhacla ele nduçio u6.1II.

O· o on"naIda _vmçlo de arbI_ ...côpII_ CftIllicaoIa.
atc.. h*. ndMçIo aliCIai.

AlI. 31. S- _ ~,..onn_tloacio_.

..CXICIIÇIode _arbinI .-. _ ...
1 ...--. -.....-:
n· • ..--..de _ Iai ......,..

• .-- faka de lSldIcaçIo, _ __..

pro(cnda;

m foi lIOGllcada .. .-.-.. .. - .. .. .." •
........ vsoIado0-'-.'----' ., ....

1V ••__ foi .

............. ,.::u..._ ........
V --- ..........

lrbInI .. CÜIIIIIIa CAAii+& = I 6nI;
VI·. anllitnIeio .......................... ,...

parIII, ....- ,.1qIo joIIIiaaI .. ,. ._................ ,
All.3t.T ~ " •

..-...__ os..-T""-I' _ ...
1· \ai alo;. .. IilIIlI .... ...-..& .. •........,.-...
a· .., .......
...... N .

ofaIM;Io _ .
.-..-.. da \ai ,. ,.... • ..--, .
cioaçIo ".,........- - .....
..... 0 ......

All.40.A--...~,..n .-....•
_ fonaaia, _......---- .......

AII.." 00_ 267 VD; 301. __De;.,.., ..... DL" C6iip
."-cmJ~ :

•AlI. 267 .. __ _...........................••..........................................
vn· ...-.. •
•AlI. 301 _ .

IX· •
•AlI. _"" "_.,, ..
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m· ' (. 1 ..
~. I

• AIl401ll.J20..~.~~_••__....._...........:

,ÍIMft • Im;"C6lIiIt."-CiW; I W .. IIL SI .. Lá .. '.071, • li .........ttO.c:.-.. ..DIIIII ..e-.ioIIr; .

·An.s:JO......•.......•.................•.....•..........··········1························.·················
Vi·:·;;;iP·~·;·;:~ ••;··.·=ii'i· •.~~ .
AlI. o. !alAl ..... _ .... ..-; _

_ 44. ,_ _ UU? UNI. Lá I' 3.071. .. I'.
;-irD. 1'1" c:.-.. Ci\'il ;. - 101 c 1.072. 1.1f2. Lá .. UH•• II •

........

LEI N~15.169. DE li DE JANEIRO DE 1"3

- - - - -
IIIIIi,,,i O C6di,o • hotaJo CWJ/.

--- --- ------
, TtruLO IV

DOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS E DOS
AUXILIARES DA JUSTIÇA

-.; - - - - .... -
~PjTUlO nr

DA COMPEttNCIA INTERNA

- _ ... - -- - - ---- _. -I
- Art. 101. ,t competente para a homolo,açlo do laudo arbitral. em primeiro ,rau
de jurisdiçlo, (, juiz a que oricinariamente tocar o conhecimento da causa; em squndo
.rau, o tribunal quc houver de jutaar o recurso.

----"---
TITULO VI

·Df. FORMAÇÃO, DA SUSPENSÃO E DA
EXTINÇÃO DO PROCESSO

- - - -I - - _ ----------
o.plTl:lO 11I

DA EXTINÇÃO DO PROCESSO

Art. 267. Extinaue·se o proccsso. sem julgamento do mérito:
I - quando o juiz indeferir a ptliçlo inicial;

I "·ide ffff. 19S.

11 - quando ficar parado duranle mais de t(um) ano por nCllil~naadas panes;
11I .;.. quando. por nlo promover os aIos e diligências que lhe competir, o autor

abandonar a causa por mais de 30 (tri"·.a) dias;

IV - quando se "crificar a.ausen~.3 de pressupostos de concl ••·..içlo e de dcsenvol·
'imento ,·iJido e re,ular do processo;
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v - quando o juiz acolher a alelaçlo de perempçlo, lilispendcncia ou de coisa
jul.ada;

VI - quando nlo conCOrrer qualquer das condições da açlo, como a possibilidade
juridicI, a le.himidade das' partes e o interesse processual;

\'11 - pelo compromisso arbitral;
VIII - quando o aUlor desistir da lçlo;

IX - quando a açlo lor considerada inlransmissÍ\el por disposiçlo le.al:
X - quando ocorrer conruslo enlre aulor e rcu;
XI - nos demais casos prescrilos nesle Cbdi.o.

• 'l.de .m. 41, ,.~,r-.JD ';IIICO. 111. ",'.,m./o IÍlllt'D, JlI. 4S' r SIJ.
• Vide SAi""," JJ7,. Tn.

f I~ O juiz ordenarl, nos casos dos ns. 11 e 111, o arqui\'Amenlo dos lulOl, dec'"
rando I elllinçlo do processo, se a pane, inlimlda pessoalmenle, nlo luprir I faltlllll
.. (qulICftla e oito) horas.

f r. No cuo do parl.rlfo Inlerior, quanlo ao n~ li, as panes pa,"rlo proporcioo
nalmenle as CUllas e, qUlnlo lO n~ 111, o IUlor serl condenado ao paalmcnlo das da
pesu e IIonorlrios de advoaldo (an. 21).

• Yl* ....1ff~~.. f1f.

f 3~ Ojuiz COnhecerl de oncio, em qualquer lempo e arau de jurisdlçlo, cnquUlO
nlo proferida I senltnça de merilo, di maleria conSlaRlt dos nl. IV. Vc VI: lodavia,.
réu que I nlo alealr, na primeira Opdnunidade em que lhe caiba falar nos aUICll, filo
ponderl~ cuslas de rClardunenlO.

f '4~ Depois de decorrido o prazo para a respoSla, o lulor nlo poderl, ltlI\ o coa
senlimenlo do reu, desistir da açlo.

TITULO VIII
DO PROC~DIMENTO ORDINÁRIO

C.,rITL'LO I
DA PETIÇÃO ISIClAL

Strlo I
Dos Requisitos da Petlçlo Inicial

An. 212. Apctlçlo iI\icial indicarl:
I - o juiz ou lribunal, I que • diriaidl;
11 - 0I110111C1, prtlIOllICS, eslldo chil, proflSSio, domicUio e midfDcia do llIlor C

doma;
11I - o filO e OS fundamenlos juridicOS do pedido;
IV - o pedido. com as suas espccirlcaçOCJ;
V - o valor da causa;
VI - as prO\'11 com que o autor 'pretende demolUuar a verdade doi f_ ale-

aados:
VII - o requerimento para a eilaçlo do reu.

CArlTULO 11
DA RESPOSTA DO R~U

Strlo 11
Da Conleslaçlo

An. JOI. e-pne.IIe, porim. ames de diIcIIdr o ...... *a&r:
1_ ........ ou.wiclade da cltaçIo;

11 - IDcoIDpclbcla abIoIuta;
lU - WpcIa da ptfiçIo 1aIclaI;
IV-~;

V - 1t1Jpctldlncia;
VI - coiIa julpda:

• \'Wr ... r., XXXVI..~,..,.,.-.

VII--'O;
VIII - lIIcII*Idade da pane, defeilo de~1ÇIoou falia de &lIlOriIacIo:
11- ICampra..illo arIIitral.
X - caJtncia de 1ÇIo.
XI - falta de cauçlo ou de outr~ prCSlaçlo. lI1IC a lei aiIt como prcIiaIIar.

TITULO Ih
DO PROCESSO NOS TRIBUNAIS

-'

DA HOMOLOCiAÇÃO DE SENTENÇA EST....NCiEIRA

An. "3. A ImICllÇI proferida porlribunal eman,eiro l\lQ ICJ'A cfJCltia no .ruO
JtnIo depois ele homolotada pelo Supremo Tribunll Federal.

'ar"rlfo único. A homoJoaaçlo obedecerlao que dispuser o Re,imenlo Inlemo
do Supremo Tribunal Federal.

Yl*.e-llII/tWF_. INI. _. IID. I••IC~.STT_~.
_~.•"".x~.joI/:s,,*,"__fJWtor.'-'
• ...- ..",-.imr-.",""';'O'._",..... ,.,.,........._·
"".··_"""""....~ .._rrJt"."".-, _ ...
_'........fl_~.

Ali...... A CllCCllÇlo far-se·l por eana de sellltnÇa eXlraída dos IUIOS da homoJo
.açlo e obedecerA is re,ras estlbelecldas para I exccuçlo di Itnlença nacional da mes·
ma nalureza.

CArlruLo li
DA APELAÇÃO

- - - -
- ..:;;. S~.~1~lç~ serl recebida em seu efeilo devoluli\'O e suspensh'O. ~rl, no

enlanlo, recebida só no efeilo devolulivo, quando inlerposla de senlença que.

I - homoJOJar I divislo ou a demarcaçlo;
11 - condenar l presllçlo de Ilimenlos:
JII - jul,ar a liquidação de senlença;

IV - decidir o processo caulellr;
V - jul,ar improcedentes os embar.os OPOSIOS l execuçlo.

LIVRO 11

Do PROCESSO nE EXECUÇÃO

TITULO I
DA EXECUÇÃO EM GERAL

CArlTULO 11I
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA

REALIZAR QUALQUER EXECUÇÃO

An. 584. 510 Iltulos execulivos judiciais;
I - I senlençl condenalóril proferidl no processo civil:
11 - a senlença penlÍl condenalória transilada em jul,"do;

• Vide .L,,"! 7.1ID•• 11 t1fjw'''DMIN4• .,u.'fI,'70. ..... CIftI4'IG ."",. • ..,,,•.

11I - lsenlença homoloJalória de transaçlo, ele conciliaçlo, ou de laudo arbitral:

• V.MI./.tII1.

IV _ a senlCllÇa emlnaeirl,· homoloaada pelo Supremo Tribunal Federal;
V - o formal e a «nidlo de pallilha.

TITULO lJI
DOS EMBARGOS DO DEVEDOR

CAPITCLO 11

DOS E~IBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA
E~1 SENTENÇA

'An: 741.' Quando a exccuçlo se fundar em Imlença, os embarlOllCr1O ncebidol
com efcilo suspensivo se o devedor a1elar:

I - falta ou Duliclade de cit...o no processo de COnhecirMnIO.1C""'0 lIIccorreu
'.rcvcHa;

1I-InCllillblUdadc do litulo;
UI - llqitimidade du panes.
IV - cumuJaçlo Indevida de eaecuçOCJ;
V - CllCCSSO da exccuçlo, ou nulidlde dma Ilt I penhora;
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VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obr/pçIo. como
pap:mano.~,~pensaçlocom llleaJÇlo aparelhada. tnIISlICIo~~Io.
dade qIII supervlllicntCS • sentença;

VII-Incompctfncia do juizo da eucuçlo, bem como suspáçlo ou lm)llClillMllto
110 juiz.

UVROIV

Dos PROCEDIMENTOS EsPECIAIS

TiTULO I

DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE
JURISDIÇÃO CONTENCIOSA

CAPITULO XI\"

DO JUiZO ARBITRAL

&fdol
Do Compromisso

An. 1.072. As pessoas capazes de contratar poderio Iou,'ar·se. mediante compro
lIIisso escrito, em irbitros que lhes resolvam as pend!neias judiciais ou extraj~diciais de
• ualqucr valor. concernentes a direillis patrimoniais, sobre os quais alei admna transa·
~o.

• v 111. VII, • • ,. VI1I,
• v ".17 .1.""., C6<iil' CM/,

An. 1.073. O compromisso é judicial ou extrajudicial. O primeiro celebrar·se·á
por termo 005 autos. perante o juizo ou tribunal por onde correr a demanda; o se,un·
cio, por eacrilo público ou panicular. assinado pelas panes e por duas testemunhas.

• v..... 101.

An. 1.074. O comprumisso conterá sob pena de nulidade:
1_ os _. pr~rl.Sslo e domicilio das Pessoas que instituirem o juizo arbitral;
11 _ OIIlO1llfl, proflssio e domicílip dos árbitros. bem como os dos substitutos

1IOtnead0l pua o caso de falta ou impedimenlo;
IJJ - o objeto do Iílilio. com todas as suas especiflcaçOes. inclusivamente O seu

valor;
IV _ a declaraçlo de responsabilidade pelo pa!aonenlo dos honorários dos perilos

e das despesas processuais (art. 20).

Art. 1.075. O compromisso poderá aind. contcr:
I - o prazo em que de"e ser proferido o laudo arbitral;
11 _ a condiçlo de ser a senlença arbitral executada com ou sem recurso para o trio

bunal superior;

111 - • pe..a para com a outra patle', a que fique obri,ada aquela que recorrer da
sentença. alo obstanle a c"usula "sem recur\o": .

IV _ a aUloriza,lo aos árbitros para ju1larem por equ.dade. fora das re.ras e for·
mas de direito.

Art. 1.076. As panes podem nomear um ou mais árbitros. mas se!"pre em número
impar. Quando se louvarem apenas em dois. esles se presumem autonzados a nomear,
desde 1010. terceiro árbitro.

An. 1.077. EXtin,ue·se Ocompromisso:
I _ escusando.se qualquer dos árbitros ames de aceitar a nomeaçlo enio ha,'endo

substituto; .
11 _ falecendo ou ficando impossibilitado de dar Oseu ,0tO al.um dos árbllros,

sem que tenha substituto;
111 -tendo expirado o prazo a que se rele.e o an. U}iS. I;
IV _ falecendo a1luma das panes e deIXando herdeiro incapaz;
V _ diver.indo os árburos quanto á nomeaçAo do terceiro (art. 1.076).

Strdo 11
Dos Árbilros

....rt. 1.078. O Iorbitro é juiz de falO e de direito e a senlença que proferir nlo fica
sujeira. recurso, '.1"0 se o conrraria contencionarefil 25 panes.

Art, 1.079. Pode ser árbilro quem quer que lenha a confiança das panes.
Excetuam·se:

I - os incapazes;
11 - 05 analfabelos;
111 - os lelalmente impedidos de servir como juiz (an. 134). ou os suspeitos de

parcialidade (an. 135).

Pará.rafo único. A e,coçlo de impedimento ou de suspeiçlo será apresentada ao
juiz competente para a homolo,açlo.

Art. 1.010. O árbitro. que nlo subscreveu o compromisso. será convidado a decla·
rar. dentro de 10 (dez) dias. se a«ita a nomeaçlo. presumindo-se que a recusou se. nes·
se prazo. nada responder.

An. J.C)lI. O irbiiro é obri.ado a proferir o laudo no prazo do ano 1.075, I. con·
lado do dia em que é instituido o juizo arbitràl.

An. J.C)l2. Responde por perdas e danos o árbitro que:
I _ no prazo. nlo proferir o laudo. acarretando a extinçlo do compromisro;
11 _ depois de aceitar o e!lcarlo. a ele renuncilU' sem moti"o jUSlirlcado.

An. 1.013. Aplicam·se aos árbitros. no que couber. as normas estabelecidas nate
Códi.o acerca dos deveres e responsabilidades dos juizes (an. 133).

An. 1.014. O árbitro lem di,.ito a receber Oi honorários que ajustou pelo desem·
penho da funçlo. Á falta de acordo ou de disposiçlo especial no compromiuo. o árbi-

"o. depois de apresentado o laudo. requererá ao juiz compelente para a lIomoloIaçlo
que lhe r.u o valor dos honorários por senlença. ~alendo esta' como tilulo execulivo.

&r40 1I1
Do Proeedimenlo

Art. 1.()l5. Considera·se instiluido o juizo arbitral. tan,o que a.:eila a nomeaçlo
pelo árbitro, qu&ftdo um apenas. ou por todOi. se forem vários.

I I~ Quando o juizo for constituido de mais de 'um árbitro, funcionará como pre
sidente Omais Idoso. salvo se as panes. no compromisso. con,..ncionamIl ele outrO
modo•

t 2~ O presidente OU o árbitro desilnará o escrivlo.

An. 1.016. O juizo arbi"al pode tomar depoimento das parth. ou'ir testemunhas
e ordenar a realizaçlo de pericia. ~Ias lhe é defeso:

I - emprelar medidas coercili'·as. quer contra as panes. quer contra tereelrOl;
11 - decret.r medidas c.utelares.

Art. 1.017. Qu.ndo for necessária a apflcaçlo das medidas mencionadu llOS as. I
e 11110 artiao antecedente. o juizo arbilral as solicitará á autoridade judiciiril cOlllJll
tmte par. a '-'oIo,açlo do laudo.

An. I.OU. Instituido o juizo arbitral. nele correrá Opleito em seUl ImtICK.
An. 1.()l9. Se já esti"er pendente a causa. o presidenle ou o árbitro. juntando o

compromisso ou depois de assinado o termo (art. 1.073). requererá 10 juiz do feito q...
mande mue,ar·lhe os autos mediante recibo e independentemente ele trulado.

An. 1.090. O juizo arbitral responde pela restituiçlo dos autos, depois do ju.....
menlO ou da exlinçlo do compromisso.

Art. 1.091. As partes podem estabelecer o procedimento arbitral. ou autorizar que
Ojuizo Ore,ule. Se Ocompromisso nada dispuser a respeito. obsen'ar·se·1o as ",uinles
rearas:

I - incumbe a cada parte, no prazo comum de 20 h'inte) dias. assinado pelo juizo.
apresentar ....açoo e doeumenlos;

11 - em prazo ilual e também comum, pode cada uma das panes dizer sobre as
aJqaçoo da oUlra;

111 - as ale,açOes e doeumemos serlo acompanhados de cópias. para serem entre.
.-a cada um dos árbitros e á parte ad,'ersa. sendo aUluados pelo escrj,'1o Os or;'inais.

Art. 1.092. Ha,'endo necessidade de produzir pro'a (an. 1.0161. Ojuizo cJesi,nará
audiCnâa ele instruçlo e jul,amento.

An. 1.093. O juizo proferirá laudo fundamenlado "O prazo ele 20 hinte) dias.
.t I~ O laudo será deliberado. em confer!nda. por maioria de VOtos e retluzido a

escrno por um relalo,.
t 2~ O árbitro. "que di"Cllir da maioria. fundamentará o '010 "entido.

Art. 1.09-1. Sur.indo contro'"érsi. acerca de direilos sobre 05 quais alei nlo permi·
~e ."ansaçlo e ,..,;r,cando-se que de sua exislenda ou nlo dependerá o jul,amenlo. o
JUIZO SUspenderá Oprocedilllento .rbitral. remetendo as partes à autoridade judi.:iiria
competente.

Pará,rafo únk:o. O prazo para proferir O laudo arbitral reCClmeo:a a .:orrcr, depois

:J~ntada aos .utOS a sentença. passada em jullado. que resol\'cu a lJ\ICSIlo prejudk

.o\n. 1,095. SIo requisitos essenciais do laudo:
I - o rel.torio. que conterá 05 nomes das partes. a indlcaçlo do compromisro e O

ObjelO do Iitilio;
11 - OS fundamentos da decislo. mencionando·se expressarrtenl~ se ata foi dada

por eqllidade;
111 - Odispositi"o;
IV - Odia. mes•. ano e lu,ar em que foi assinado.

• An.,.,.,.. ""10 .""","""'"Ui tI.- J.'ZJ•• /!. OfIltIbnJ .II1J.

.o\n. 1.096. O laudo será publicado em audientia de jMI.amenlo. O~,·.o c\.,á
no mesmo ato•• cada pane uma copia do laudo e remeterá os ...tos. em aue eSte IQi
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profcrido, ao cartório do juizo compeleDle para a homolo,açlo, denuo em 5 (cinco)
dias.

An. IJ197. O laudo arbitral, depois de homololado, produz enue as partes e $Cus
succssores os mesmos efeitos da seDlença judiciária; e contendo condenaçlo da parte, a
homololaçlo lhe confere eficácia de lilulo e.ecutivo (an. 584, 111).

~4oJV

Da Homolo'lçlo do Lludo

.-\n. 1.098. ~ competenle para I homoloj!açlo do Iludo Irbilral o juiz I que ori.i.
nlriamente tOClr o julrlmento di clusa.

.-\rl. 1.099. Re.eb,dos os aulaS, o juiz delerminará que as plnes se mlnifestem,
dentro de 10 (dez) dias, $Obre o Iludo arbitral; e em iaual prazo o homolo,ará, sah'o se
o laudo for nulo.

.-\.n. 1.100. t nulo o laudo arbiual:
I - se nulo o compromisso;
11 - se proferido fora dos limites do compromisso. ou em desacordo com o seu

"bjeto;

III - se nlo julrar loda a cODlrovo"ia submelida lO juizo;
I" - se emanou de quem nlo podia ser nomeado árbilro;
\" - se os arbiuos foram nomeados. sem obser\'ãncia das normas ttfais ou l:On1:il~

!p3is;
\"( - se prorerodo p"r equidade, nlo havendo I autoriza,lo pre\ista no

arl. UJ7S. I\';
\"11 - se nlo ':onlh'er os requishos essenciais exigidos pelo In. 1.09$;
\'111 - se proferido fora do prazo.

.",n. 1.I0\. Cabe apela,lo da seDlen,a que homolorar ou nlo o laudo arbnral.
Pará,rafo único. A diusula "sem recurso" nlo obsla á inlerposi,lo de apela.;lo.

;"m fundamento em qualquer dos \'icios enumerados no artiro antecedente: o Iribunal.
s: nesar pro\imeDlo á apela,lo, condenará o apelante na pena comencional.

Art. 1.102. O lribunal, se der pro\'imento' apela,lo, anulan o laudo arbitral:
I - declarando·o nulo e de nenhum efeilo, noscasos do ano 1.100. I, I\', \' e \'111;
11 - mandando que o juizo profira novo laudo, nos demais caws.

An. 1.()42. X as panes nlo rh'erem nomeado o lerceiro árbitro. nem lhe aurori·
udo a _açlo pelos OUtr05 (an. I.().l(), "1, I di\'er,~nc:ia entre OI doilárbitros urin·
luirá o compromisso.

An. 1.00. Pode ser "billO, nlo lho \"tdando a lei, quem quer quc renha a con·
fiança das panes.

An. 1.G14. InStituido, judicial ou e\trajudicialmente, Ojuizo arbitral, nele corre·
• rá o pleito os seus termos, se,undo o eStabelecido nas Ie!s do processo.

An. 1.04'. A senlença arbirral K> se exe~ulará depois de homolo,ada, sah'o se for
proferida por juiz de primeira ou se,unda irmlncia, como árbirro nomeado pelas par·
les.

• ""~"""'Uf*Jh",.I.()fl tIoC6ll1'O.""o«UoC"il.'.~'~. fD'1tOtI ... ."",,,..,,OIIIi'
-.rio, ".,..a«uf",IJtdIldt •• dftlSlo. o.", l.tIH 60 COt/'ro.t /'7«nU1C"'i/* J'~J4is·
"'fw~""'r",.,.,.ltomoJo,~'o,oJ"t: ••Jir"""M'*""r.II'~'.~lo.~·_. -'ai" • Itlp6lfR~" .rl. 1.04.( d" Cod"o e",/.

An. 1.046. Ainda quc o compromilso contenha a cláusula "sem rceur$O" e penl
con\'CIIcionaJ conrra a parte insubmissa, ler' esla o direito de recorrer para o Iríbunal
superior. quer no ca$O de nulidade ou eXlin,lo do comproll\'.no, quer no derCf Oárbi·
IrO cacedido seus poderes.

o '·ido .... 1./110. 111.

Pa".rafo unico. A este recurso, que será re.ulado por lei processual, preccderá o
depósiro da importlncia da pena, ou presla,lo de rlAnça id6nca ao seu pa,amenlo.

AfI. 1.00. O pro\imenro do rccurso importa a Inulaçlo da pen~ cOR\·enciona•.

Art. 1.048. Ao compromisso se aplicará, qUlnlo possi\el, O disposto accrca da
Iransaçlo (Irts. 1.025 a \.036).

LEI N. 1.0'71 - DE 11 DE SETEMBRO DE llt'l

Disp6e sobre Q proteção do consumidor. e dá oulras providincias

CApiTULO VI

DA PIlOTEÇAo CONTRATUAL

nçAo II

!lU CUUSUU\S AlUSIVAS

-- ,- -- --~- C"DIGO CIVIL -- - -- --- -- ..
Art. 51 - lia nul•• dr 'pleno direito,

.1 el'ulula. eontr.tua1. relat1 V.f;"O for~c1rnentD
• erv1c:o. que;

entre' outra.,
de prOC!utol •

/;,..",~,:y
'ElIAOO.IlUOJ~JDII

,u..aco""nt-!I'I", ....ud<:l"

~:.Hr"-:;"'"

'.'"J1!?0l'" ".I.\I."~ ,',. ~ .'

~. ,..~.~. n"
"","urWMM ..~
~\l.'tlw.JC'''Ir,ps

DO ~~.r~_o....-

VII - determinem a utilizaçio eompull6ri. de

FM.....Y_~.fIno*_.....~.
C'.........~__..., ".C'~f'*"l.I'Njrw.LIo.

s.McIft·".• IM2~"'''''''''~_·__ ·lnrArrift.'''''''·'
• A,...-.~"'l'l'llCWW.y.... F.ur\llone~

"~,~,,,

IINO,"SE

C"rLTl'lO X
DO COMPROMISSO

An. 1.037. As pessoas capazes de COntrllar poderio, cm qualquer tempo louvlr.
S!'.medianre c~m~~isso cscrito, em irbilr05, lIue lhes resoh'lm as pcndmcÍas judl-
C/IIS, ou extraJudICIAIs. .

• ,'• ...,. 1.1f'. I J!.
• " .. C6dilO • /'roms() eMI. m . ...

An. 1.031. O compromisso i judicial OU cxtrajudicial.
O primeiro. pode celebrar·se por rermo ':los aUIOS, perante o juizo ou tribunal, por

onde correr a cltmanda; o SCJundo, por CSctllura publica, ou plnicular, Issinada pelas
panes e duas ICSlcmunhas.

• SoMt.Jlli:.."",,., thJP* o eodlJO dr h«rs» CI\'í1. fIOS _nl. I.O-l.'.ltJJ.

An. 1.039. O compromis$O, alem do objcto do Iiti.io a clc submetido conreri os
nomes, sobrenomes c domicilio cios árbitros, bem como OI dos sUbstilut~ nomeados
rara OI suprir, no caso de falta ou impedimento.

An. \.040. O compromisso poderá lambem declarar:
I. - O prazo cm qué dc\'e ser dada a dccislo arbitral;

• 11 - ,a condiçlo de ser csta execurada com ou sem recurso para o tribunal supa
flor:

111 - a pena a quc, para com a oulia pane, fique obri,ada aquel:l que recorrer da
dccillo. nlo obstantc a c1áulula "sem recurso" • Nlo e\~ederáCSla pena o tcr.o do va
lor do pleiro;

o \'ilIr MS. 'I'. I.~ .1.",7.

1\' - a aurorizaçlo, dada aos árbitrol para jul,arem por eqüidadc, fora das fi
araI c formas de direiro:

V - a autoridade, a elel dada, para nomearem tcrceiro irbitro, caso di\irjall\, se
as partes o nlo nomearam;

• "••/. I.OIJ

VI _ 05 honoráriol dOI árbitros c a propor,lo em que serlo pa,os.

An. 1.04\. Os árbitros slo juizes de fato e de direito, nlo sendo 5ujcitO o seu jul·
pmcnio a alçlda, ou recurso, c\CelO se o conrrário cOR\"tncionlrem a5 panes.

• \'ilk ."s. I.DID. 11. r 1.016.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETODELEIN" 4.018193

NOI termos cio Art. 119, capul, i, do Regimento Interno da
C1mara dos Depurados, OSr. Presidente da Comisslo determinou a abertura e diwJgaçio na
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ordem do Dia du Comissões, prIZO para recebimento de emendas( 5 Sessões ), no período de
16/03/95 a 23 103 /95. Findo o prazo de cinco sessões, nio foram recebidas emendas.

Slla da Comissio, em 24 de março de 1995.

J1~'
Aurenilton . de eida

S retano

'P1f~~ .::PA-
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIQAMBlENIE E MINOBIAS

I· RELATóRIO

o eminente Senador Marco Antônio Maciel com Iouvivd amevislo
apraenta Projeto de Lei que "dispõe IGbre a arbitragem", alterando em profbndidade a
JqisIaçIo de reg&cia de modo a compatibiliur eue lnJliMo com a conjuntura
iDtemacioaal e u expectativu nacionais,

o Projeto, como bem reualta o autor reflete um longo e

OlgInizado esforço de legIIIeIIlos ativos da sociedade civil, COIIRIbItanciado na deDominada
"OPERAÇÃO ARBIIER", um exemplo da demoaacia participativa, oriunda dos

esforços do INSTITUTO LmERAL e da ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DE

EMPRESA DE PERNAMBUCO.

Essa peculiar caracteristica do projeto evidencia a possibilidade de

reIevames temas ainda lIIo susciwlos pelo Congresso NaciOlll1 virem ater equacionamentQ

e soIuçlo mediante a eficaz parceria - sociedade civil ativa/membros do parlamento.

Esse tipo de procedimento, orillJldo de amplos e democ:riticos

clebées em diferentes foros do Pais, quando profissionais da mais alta catClÔ0ria se

pro!IWICÍam lMememe, UJe8U1iI a um JÓ tempo a legitimidade da proposta e o JeII altC'
nlvd cientifico, a exemplo do Projeto 1Gb comentr

.Prelíminarmente impona sobrelevar que o referido Projeto foi
objeto de pen:uciente análise pelo Senador Antônio Mariz no PARECER n' 221, de 1.993,

da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, e aprovado naquela

coa IcAiIlativa com a alteraçlo propolta na Emenda n' I-CCJ quanto i redaçlo do ano 44.

O Projeto em trarnitaçlo regular nesta Câmara dos Deputados 1Gb
On' 4.011, de 1.993 nos foi distribuido para relatar, missio da qull ora nos desincumbill105

o prIZO regulamentar para apresentaçlo de emendu na
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS,

transcorreu sem apresentaçlo de emendas ao Projeto.

Cabe a esta Comissio pronunciar-se IGbre o mérito.

É o relatório.

D - VOTO DO RELATOR

A justificaçlo regulamentar anexa ao Projeto, no Senado Federal,

revêlte-se de til abrang&lcia e fimdUlentaçlo que praticamente exaure a matéria, tomando

d"SJliciendas novas abordagens.

A oportunidade da iniciativa emanifesta

Existe uma quase unanimidade nacionll IGbre a urg&lcia na
reformulaçlo da prêltaçlo jurisdicionll. A justiça estatll bruileira é reconhecidamente

lenta, dispendiosa e formllisticl, arrimando-se nio raramente ..:' procedimentos coevos ao

Brssil-Colônia, incompativeis com as necessidades aruais do Pais e do povo brasileiro.

Por outro lado o despenar - embora tardio • da cidadania, envolve

a "redescober1a" do Poder Judiciirio como última instância de apelo em garantia de direitos

ameaçados, Dio circunscrito esse apelo i soluçio de pend&lciu entre paniculares, mas

entre estes e o Poder Público, hoje um violador contumaz de direitos.
As dezenu de milhares de ações ainda inconc/ulU nu Varo

Judiciais e nos Tribunais sobre matéria tributiria corporificam prova irrefi'agivd do

afirmado.
Vivenciamos o "circulo vicioso da justiça" que necessita

urgentemente ser rompido.

Estarno~ convencidos de que reformo "cosméticas" laia como
wmento do número de juizes, criaçio de novu varo ou mesmo de "Juatiçu

Especializadu" e medidu similares serio insuficientes para a IUperaçIo de óbices que,
qravando-se inelutavelmente, comprometem em definitivo a eficicia do aparelho eatatll

assegurador da rutela juridica. Os fatos o comprovam i saciedade.

Urge a busca e a adoçio de fonnu alternativu e cbinprovadamenIe

eficazes para a soluçlo do problema como um todo.

O iDstiruto da arbilragem é precisamente uma delu.

Familiar às instiruições juridicas bruileiras a panir du Ordenaçõcs

do Reino, nos tempoJ coloniais, com diJpositivos constantes de nossu "Cano Magno"

desde a Constiruiçlo de 1824, a arbitragem ou Juízo Arbitrll, se encontra presentemente

disciplinado no CAP. XIV do Código de Proceno Civil (ans. 1.072 a 1.097) e pelO1lttisos

1.037 a I 048 do Có.:igo Civil, elIl perfeita conformidade com a dicçlo .de ·Pontes de

Miranda quando afirma que "o processo arbitrll nio é processo estatal, mas proCesso

e~lItalmente disciplinado, ordenado".

O Projeto segue O exemplo de países como a França, Jnalatcrra.
Ponuga1, Espanha, Grécia, Estados Unidos e Peru, que ji revisaram RIU legisllÇÕCS sobre

arbitragem, arualizando-lhes os textos por imperiosidade de modemizaçlo instirucional.

Por oportuno vale serem noVlJr"l2lte lembrados Ilguns doa

elementos que informando o Projeto tornaria esu Jegislaçlo compativd com OI~ a

serem eilfreiuado~ COmo se segue.

O Principio da Autonomia da Vontade, constame da diuaula

segunda que ......... li panes ampla liberdade para fixar u regras que rIp'Io O

procedimento arbitral; a Cliusula CompromiSSária COIIIJlO'UI' execuçlo especifica, "cx-vi"
do ano 7'; a supresslo da Homolopçlo Judicial da Sentença Arbitrll (an. 18), que lqIIlldo
o ano 31 pusari a ter OI mesmos efeitOl de uma sentença judicial; o PrincIpio da

Autonomia da CliuIuIa Arbitral, do ano ... comagrado na legislaçio e doutrina comparado

e o Reconhecimento e Execuçlo du Sentença Arbitral Estrangeira, preenchendo uma
W:una na noualegislaçlo, objeto do Capítulo VI do Projeto.

F'lna1mente merece o devido cIeItaquc i pDllllilldlde ..~
..-n ldaáiJlnIdu por entidadeI eipecialiqdas (aIjoI ...............

"American AIbitratiOIl Asaociation" e a "Corte de Arbítrapm dáCliara ..~
~ dá Paris') de til forma • propon:ioaar o~ • à iIIpIlIIIIIItie te
enIidadce limiIarw DO BruiI, denlre u quaia ji podam _ -*' ..... • CIIIaII

J--=íooal do ComIn:io do BtUiI, CIII Belo Hori2OIIII • o lnIIilulo NedoIII ..
MediaçIo e Arbitragem • INAMA· e a ConúaIo de AJbitnIIm da a-ra .. CClll*do
Bruil-Canadi, CIII SIo Paulo.

A arbitragem é de grande importIncia, ainda, DO que~ reIfIIl!t •
quctlõcs como coIitIo de navios nacioclaia ou~ _ .... terrltorIIIa.......
É que, para • CODciIiaçIo e julpmento deases upeClos, bi lIICIIIIdada i
atuaçIo de tkDicoI especializados na irea; o que, eventualmente, podIria dIillIt • juIlIcI
leIII partmeiros, dIIicuItando alOluçlo do problema.
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An. r A arbitragem poderi ser de direilo ou de equidlde, • critério das

Todavia, com rdaçIo 10 § r do 1It. 4". ju/pmoI CIpOItWIO

lICI'IICelIIar • aiJIncia de que • ÍIIItilUiÇIO ou conconIInc:ia do lIderInte • cUudI
COIIIpl'llIIIiu. oe df por ncriIo .... documento anexo ou .... 1IIIrilo. _ CIll

m&o apec:iaImau pua __ cUulUla. T" medida oe justifica .. medida til

contnItOl de adeaIo. 11II praI, 110 exta1IOI e CIllJItÍVOI.

Em face diuo. votllllOS peI. aprovaçIo da~e propoaiçIo •
forma daemenda~.

Sala da ComíuIo. JJtde Oj!de 1995.

/ .
~'-r; .----- '..-

~~.( ( I I / 1':::t.r'C_:.::;--~

\ ~CELSOR.US~MANNO
Relator

DfENDAN" I

Aaelcente-oe • pane final do § r do 1ft. 4' do projeto .......
expresdo:

·Art. 4' ..

§ 2' .:.• dellle que por escrito em documaKO anexo ou llII
JICIIÍlo com • UlÍnatura ou visto especiaIll*Ke para _
cIiuIUIa.·

S... daComiulo.~~o4 del995

~

CDepu~~
Relator

'Z1T - PARECER DA COMISSÃO

A Comisslo de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, em
nunilo ordiníria realIuda, hoje. aprovou. unanimemenle, o Projeto de Lei n' 4.011193. com
amenda, llOJ termos do parecer do relalor.

Estiveram presenles os Senhores Deputados Sarney Filho. Presidente. Celso
lullOllllllllO.VIce-Presidente, Filima Pelaes. Luciano PiuallO. Raquel Capiberibe. S"omIo
CRIZ, Waon Santini, A1bêrico Filho, Socorro Gomes, Wilson Branco. Pimentel Golllll,
V_ FaIíppI, Fernando Gabeira. Jose Machado. L.ur. C.meiro. Silvernani SantOl,
S4rJio C&nlIiro. Ricardo B.rros. Jose Carlos Vieira, Freire Júnior. Teté Bezerra, ZuIaia
Cobn. NtIIon Otoch, EuMo Miranda. Jose Carlos Lacerda. Iv.n V.tente, Dominaoo Dutra,
TaIma de Souza. e Emon Rohnelt e Mana Suplicy

Sala da Comissào, em 26 de abril de 1995.

EMENDA ADOTAD'" • CDCMAM

Acrescente-se i p.ne final do § 2' do an.4' do projeto a seauinte
.."...ao:

·Art.4'..

§ 2' • desde que por escrito em documento anexo ou em
llIpiIo com. HÍllatura ou visto espeeiahnenle para essa cliusula"

Sala da Comisslo, em 26 de abril de 1995

!ii
'

'I
Deputad S!)(k-

Pr de'[ji j''''

PROJETO DE LEI N" 4.011193
(do Senado Federal)

PLS 78192

(TEXTO FINAL)

Dispõe sobre arbltrapm.

o CONGRESSO NACIONAL dec:reta:

Capítulo I

DISPOSIÇÕES GERAIS

.. ., An., 1° As~u CI~. de "?,,tra~ar poderio valer-se da arbilragem para
dirimir Ilt.JpoS relatIVOS • d.ret!oo patnmonws d'sponlveis.

.partlS.
. § JO Poderio u panes escolher, livremente u regras de direito que oerlo

apljcadu na arbitragem, desde que nlo haja violaçlo ao. bons costumes e i ordem pública.
§ 2' Poderio. também. u panes convencionar que' • irbiirailem se realIZe

com~ nos pricipios de direito. nos UIOS e costumes e nas regru Internacionais de
comérCIO.

Capítulo 11 .
DA CONVENÇÃ!> DE ARBlTIlAGEM E SEUS EFEITOS

An. 3° As panes interessadas podem submeter a soluçlo de seus litígios 10

juizo arbitrai medjame convençlo de arbitragem, assim eniei>dida a dlúsuls compromissória
• o COft!IlIllllIiSlO arbilral. .

An. 4' A c:.iusula compromissória é a convençlo através da qúal is panei
em um contrllo comprometem-se a submeter i arbitragem o. liligios que possam vir •
aItJlÍr, relativamente. tal contrato.

§ ]0 A cliusul. compromissória deve ser estipulada por escrito. podendo
estar iserta no próprio contrato ou em documento a apanado que • ele se refira.

fi 2- Nos contratos de &dedo. I cláusu1a compmmiuória só terá eficácia, te O

aderente tOmlr iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar.·expressamente. com sua
constI\uiçlo. desde que por escrito em documento .nexo ou em ""grilo com • usinatunl <lU

visto especialmente para esta cliusula •

. Art. 5' RaparlaMa-te ........."'-11~ ia fWInI de
..... 6qIo lIbi1ral ilIaâIueiotlII _ atidade apeciIIiDda, • àilnpaa sai àIaliIlIWa •
..--- de aeonIo CID mis ..... podeMo. pII'III lIIIbaIecar • pnlpiacItIaIaIa, --.. ror..---..sa iDstillIiçlo da........ .

Art. fi' NIo......-o acanIo,.mo Iobre al'onade iDIlitIIir ...........
pane iaIIrasada l&IIJir-i • __ pane _ ÍlIlIIIÇIo de dar iDIcio • arbitnt-. par via poM
• par _ .. qaaIqua' de .....1.;111I~ "*'1*0" de ----.
-.IH..... CID dil.1Ion. local CClOI, nn-o CClIIIpl'OIIIÍI arbinL

PIdpaf'o ilaico. NIo COlIII*mab • pane CIlI,~

• • &..o CCJBIIIIIDiuo lIIlitnI, podeIi. _pane pnlpor. *--'Ia de que_
o 1ft, 7' ... 1Ai, pa-. o óqIo do Poder Jadicürio • lpII, orpr; == ~ o
~de_

Art. 7' 1!xiIIiMo.~ CCIIIpIlIIIiu6r e lIaYCIIdo nsislIacia qIMio •
iMIiaIiçIo da lIbilnpaI. podai • pane iae.-ada nqaerer • citaçIo da .... pane ....
..........juiao • fiIR de 1amMI o compIIlIIIiaIo, desiJIIlIIdo o juiz lUdi&c:ia apeciaI,..
IIII11L

I ]' O _ iIIdicar6, _ JlIICÍIIo, o olojotD de~ iluniIIdo o
pedido_o ~queeaem-.cIiuIü~
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. •. Art. 19. CoasiderHe iDstituida a ubitr&plll quIBdo aceita allllllllOÇlo pelo
írllitro, .. Cor _co, ou p« lOlIOI, se forem ririos.

. PIrqra(o ÚIIiCO.lJutiluida a ubitnll=. lllIelIdaIdo o írllitro ou o trilMmaJ
arbitral que ht IlOCCSIidade de expIicillr a1J1U111l1 questio disposta DI cooVlllÇlo de adlitneem.
se:i elabondo.~ com u panes, um adeudo. finDado p« lOdos, que puuJá a fazer
pane imqranle da cooWllÇlo de arlli.....em.

AJt. 20. A pene que pretender lIJllir qumaes I01al!VU • COlIIPI'háa.
suspeiçlo ou impedimento do írbitro 011 doi árbill'Of, bem como nulidade, iIIvaIidada ..
ineficácia da cooVlDÇlo de arbi1npm. cIewrà C""lo na primeúa oponuaidade que n- da li
lIlIlIif'eslar. após • iDstiOliçlo da ubilrqOlll.

I I· Acolhida a qQiçlo de suspeiçlo ou impedimento, ... o. írl>in
substiOlido oos tmoos do 1ft. 16 desta Lei. recOllbecida a illc:ompetfIIcia do írllilrD ou do triblmil
ubilral. bem como a nulidade, invalidade 011 in.ficícia da COllWllÇk ele arbitntem. S«Io li
plltOS remetida 10 órpo do PoderJudiciirio competeate para julpra causa.

I 1:' NIo sendo acolhida • qQiçlo, terá nonnal~ •
ubitragem. SatI prejuízo ele vir 1 ser examinada 1 decido pelo ÓfIIO do Poder JucIIcürio
compelenre. qU&IIdo da eVODlUaI pIOpOSlIllra da demanda ele que ata o1ft. 33 cIetta Lei. .

Art. 21. A Illlinaem obedecerá 10 procodimento esubeIecido pelai JIII*
1I& conVlDÇlo de ubitrqatt, que poderá IOportar·se .. repu de um órBIo atbitral iDstiOlCioIII
ou entidade especializada, &cllllllldo.... aioda, .. panes delepr 10 próprio idIilro, ...
tribullal ubilrI1, 1Op!aro~.

I I· NIo baveodo estipu1açlo acen:a do procedimento. caberá 10 trbGo ""
10 tribuaa1 arbilr&1 diIcipllai-lo.

I 1:' SaIo, sempn. mpeitadOl no prnceclimenso 1Ibilnl'0I priKIpioe ..COIItt&ditório. da ipaldade dai panes. da ÍIIIpIIàaIid&dI do írbilrO c ele ... 1Me _

I 3" As pvtes poderio postular p« inlerDlédio de advopdo, mpeltMa.
sempoe, a Caculdede de desi.... quem u represente ou usista 110~ lIbinL

14·Competirt ... írilitro na 10 tribullal arbiIrIl, lO illicio do~
teD* a~ dai panes. apIicaIIlIo-lI, ao que couber. o 1ft. 21 cIesIa l.G.

A:t. 22. PocIer6 o írilitro Oll o tribullal arbillll _ o~ ...
paIItI, ooMr __ e cIetenaiBw a reaIizaçIo de pericial 011 _ pIIlV&I qD& iIIII&
___medi.- ncpwiIMeto dai parlII "" de olIcio. .

I 1·0 cIepoia-= da ......daI.-.alá-.. -loea1, ...
bora~ COIIDIIIÍCedoa. p« lJCrilo, • redimdo a lama, UIÍII&do pelo de,-. """ _
rosa. • peIOI idIilIOI.

I 1:' Em CaIO de delW'ldimel"O. HIII jusla _ da COII\'DC&ÇIIt ...
pmIII' dapoiIIIeDlo pesaoaI, o írilitro ou o tribuaal arbinl le\Wi _~ o
~ da,.. üI-. 10 profarir sua..-nça; li a.....,.;. Cor da ....... _
_ cirouaIdDciaa. poderá O 6rbilIO "" o~ do tribuaal ubinllOQlllS8" ___
judicüria que coaduza • tes1IIDUIIba reaileate. COIDJI'OVIlIdo a existincia de ..........
&fbitntan. I 3· A__lia da parte DIa iIIIpediIá que.. proCerida a .-.çeadIinL

I 4· Raaalwdo o diIpoa"O 00 I 1:'. baveodo accaaidade da .......
cocrcitivu ou ........ OI írl>itroa podarIo soIicilá-laa 10 ÓCJIo do Poder JIIdieürio ...
oriIinaImeate.~ JlIf&juIpra C&IIIL

I $. se, dunDle o prneadiawnto arbilrll. IIID írbílrD vier • _ .........
fica a c:riláio do~ npetir u pIO\'U jt jlnlcIuzidaI.

Capilulo V
DA SENTENÇA A1UIITRAL

Art. 23. A SIIIIeDÇ& arbitral ... pro(erida DO prIZII alipalado peIaa .....
Neda teIIdo lido COIMIICiolIadoo o prIZII ped a apresenraçIo da SIIIlCIIÇ& é ele SIÍI_~
da insáOliçlo da arbilraIa Oll da substituiçIo do írllilrD.

Paripúo único. As panes • os írlliII'Of, 1Ie COIIIIIIIl -=ocdo, padaria
pronnpr o prIZII estipulado.

A:t. 24. A decislo do írllillO ou dos írbilrDS se:i expressa ... .

Art. 2.5. SobreoiDdo.DO cuno da arbin..,. COII1rll'*sia __ da ....
íodispoalwiI.~ qDI ele sua existiDcia, ouDIa, depeDderi o~ o .

•, .. '"'3 i autoridade competmte do Poder ll111iciírio, .

I I· Quando ComD virioI os à1lilrOl. a decisIo se:i lOIIIIIda por lIlIiarIi. Se
DIa hnuwr acerdo lIII,jorittrio, prcvalocerà o voto do pmidenIe do tribullal arbi1III.

I 1:' OídlitIO que diWlJÍr da lII&ioria pocIerà, quereedo, cleclanr __

escrito.

Nt. 1$. A porte inleIusada em llIJlIÍt' a recusa do írI>itnl &pmetltIti. aos
~ do art.. 20, 1 mpectiva~ cIiretamente 10 árbillO ou 10 presideDhl do tribuaal
ubitraL cIeduziIIdo suas~ • apresenlltldo u provas perIÍIIeIIIn.

•. . PIrianfo único. Acolhida a exceçIo.... afutado o irbitm saspeito ou
ilirpêllido. que será suiJIlituIdo, DI COI1II& dp art. 16 desta Lei.

. Art. 16. Se o írbilrO O$CIISV-se antes da acei1açIo da lIClIIIOllÇIo. GIL ap6t a
~ vier a Caleccr. _-se impouibiJitado para o exerclcio da fimçIo, "" Cor recusado
UIIMIlÍIi_I....OsubtIiluIo iodicado ao COUlprOIIIiuo, se houver. •

• . " ~ 1·.NIo baVlllCl? substituto ~cado para o árbitro. apliear-se-Io u ......
do ÓCJIo arbitral ÍIIJtÍtIICÍOIII ou lIIIidade especializada, se u partes u ti..- - invocado 1I&
cooVlllÇlo de lIbilrqea

I 1:' NIlda diJpoDdo a 00IlVIIIÇI0 de lIbitrIpm • DIa cIaePDdó .. pones 1

.. acerdo aobn a~ do írbilrO a .... snbItituldo. procederi a porte iateIOssada da Corma
prevQIa DO art. 7" dala Lei, a _ que u pIIteS lelIbam decllndo,~ 1I&

COBWIIÇIo de arlliIraF-.llIo acei1ar 1UbItiIuto.

. Art. 17. Os. írllill'Of,.q~ DO _leio de _ liaçlleI "" ... J&ZIo
deIu, &c.a equipendoI &OI fimcioIlírios públicos, para os .CalOl da lesislIçIo peaaL

. • A:t. li. O írllilrO ó juiz de fato • de direito•• a ÍCDlIDi& .. prolerir DIa
fica S\1JII!I a recuno ou a homolopçio pelo Poder Judiciírio.

Capitulo IV
DO PROCEDIMENTO ARBITRAL

Art. r A cüusu!a compromissória ó alltÕllOma att IOIaçIo ... _ ..
que ntMr iniera, de ui som que a nulidade deste lIio implica. lIOCOSS&riamatt alllllidade da
cIMlIula COIIIpIOIIIiuér

ParipI!o único. Caberá 10 iIbilIo decidir de oftcio, ou p«~ dei
...... questllU ........ da existiDcia, validade e eficicia da COlIWDÇIo de lIlJilnoIaa • do
_ qlII COIIIiaIIa • cUusilla compromiJsilria .

Art. 9" O comprnmisso ubilrI1 ó a COlIWDÇIo ...... da qaII li JIII*___-liIfaio' arbiltaIem de uma ou DWs .-eu. pCldeado..jadiciaI 0II1llllW,jüci1l
_ I I· O ccmpIOIIIiuo lIIliInl judicial ceJellror.tt1 por __-.

...... o juIoo ou triblmoL Clllde _ cuno a clauIlda.
I 1:' O ccmpIOIIIiuo lIililral~ ... ealelndo pIf aaiIo

pIIIícuIar. lIIÍIIoIdO p« m-leS1IIIIIIIIIIu ou por instrumealo púlllico.
A:t. lO. COIIIWi, obríptoriImente do COCIIprllIIIisa 1IIliInl:
(- o-. i>mfisdo. estado civil. domiciJio~ pona;. ..
U - o-. profiJsIo • damiciJio do ídriIrD, "" doi 6dliInlI, CIII, • Ilr •

-.a~ da~. qual as pana delelaJ- a iadicIçIo da idIiaoe:
m.- allllll!ria que SIri objolo da arlli.....-; a.
IV- o lupr lIIl que ...proferidaa..-ça lIIliInl.
A:t. lI. PocIeri, liDda, o ccmpIOIIIiuo 1Ibitnl....., .
(.Iocal, ou locais, onde se~a~
U· al\lllllÍDÇlO PIftI que o iIbilIo ou OI~ j\I1a-por.......

IIIÍIII Cor CGlIVIIlCioaado pe\as JlI'lIOS;
. m-o JIIUOPIftI "IJRSIIl'&ÇIo da SIIIleIIÇa lIllitral;

IV· a iDdicaçIe da lei nacional ou daa ......................
........ qoooado ....~upll1lS;· . .

V - a dee1Iraç;Io da~ pelo,..,... doi ........ dei
--.....a&liliftlaa;.

VI • a fiuçio doi baaor*rioI do iIbilro, "" doi ídIilIoL
ParliFaCo único. Fixando as pena os baaor*rioI do ídriIrD, ou'" *lIiIr&I,

ao ............ lIbinI. COIIIlituiri titulo execuliYo~ aIli ........ 111
~ o ÍItIÍIIO óqIo do Poder Judiciírio que saia~ JlIf&joIpr.
......-.a_qD&OI fiu porsenlalÇL.

-A:t. 12. ExtiIIpHe o COIIIpIOIIÚSIO 1IIliInl:
1• lOCUIIIlllo-se qualquer doi iIbiIrDI. I11III <li aceiaIr a Ql!IIIIOÇIo, ...

qlIIlI pona__ declarado, expressamenll. DIa aceillr substilUlO:

U • CaIeceodo ou Ilcando impossibilitado de dar seu _ alpm doI6dIinI.
cIesdt que u pona dec1lmn, expnsl&llllllll. DIa aceillr substilUlO;.

m- teudo expindo o pruo a que se refete o Ift.. li, iDcíao·m, ... que •
,.................1IOliflCadO o iIbilro, ou o prosideolc do tribullal arbitnI, 'coec dado l1Ie o
pnm da dez dia JlIf& a proIaçIo • apRSIIItaÇto da seuteIIÇ& 1IIliInl.'

CIf!ituIo m
DOS ARBITROS

A:t. 13. I'ode $« à1lilrO qualquer pessOI eapoz • qooe ..... a~ dai

§ 1:' Comparecendo u part8 • audiiDc;" o juiz tenun..~•
coaciliIçJo ICCC& do litilio. NIo obtendo sucesso. tentará o juiz conduzir u pana •~
de COlIIUIII oconIo. do compromisso ubitral.

§ 3· NIo coacordando u part8 sobro os _ do C<lCIIpIllIIIiu decidri o
juiz, ap6t 0fn'ÍI' o réu, sobre seu COIlt4údo. 1I& própria audiiDcia ou ao pnm de dez cIiII,
rapeiradu u disposiçaes da cUusula compromissória e atendendo 10 disposIo _l1li. lO e 21.
11:'. dnt&Lei.

§ 4· Se a cliu5ula compromissória nada dispuHr sobre • lIClIIlO&ÇIo de
írllill'Of, caberi 10juiz, ouviw as panes. esulU1r • respeito. podendo llOIIIar ilbílrD ÚIIiCO PIftI
• soluçlo do JitfIio.

I $. A &usÕtlcia do autor. sem justo motivo•• lUdiiDcia desiauda PIftI •
ia_do compromisso ubilrll. importará a 0Xlinçi0 do processo HtIt julpmolllO de lIIÍritlI.

I 6· NIo comparecendo o réu • audiiDc;., caberi ao juiz, 0IJ\'id0 o _.
e-.ir. rapeito do conmido do compromisso, nOlllOltldo árbitro ÚIIiCO.

I 7" A sentença que julpr proeedeme o pedido vaiá COIIlO compomisIo

I 4· Sendo nometdos ririos árbill'Of, -. p« 0I&i0riI, elepIio o
praidenIe do lribullal ubittaI. NIo bawoclo coaseoso, se:i daipado praideoJe o lII&iI idoIo.

. . i $. O írllilrD ou o presidente do tribullal desípIri, li julpr----o_H<mirio. que poderá.. II1II doi trbillll5.
I 6· No daempenbo de .... fimçIo, o írlliIrD devaá proc:edor com

UIlp&IÇialidade iDcIependiDci.. competiDcia, dililiDcia' discriçIo.
I 1" PocIeri o írllíllO ou o tribullal ubitral delamioar U pvtes o

edi_ de verbu para despesu • diJi&ênciu que juJpraecaaáliu.
Art. 14. EstIo impedidos de fimcionar COIIIO írl>ilroI ..paaou que tellbam.

com u PlIItOS Oll com o lililio que lbes for submetido. a1pmu da relaçGa que C&IICIerizam os
_·de impedimet'ro Oll suspeiçlo de juizes, apliCllldo-se-\bes, DO que coabcr. OI lIlOSIIIOS
dewres • mpclIlI&IriIidades, COIÚorme previIto DO CódillO de Processo CiYil.

I I· As penou iDdicadu PIftI f\mcioou COIIIO 'dlilIO .em o cIevet de
....lar. _ da ICIÍtaÇIo da 1imçio. qualquer Cato que cIeIIolIl dúvida justificada '11l&IIIO • llI&

ilDpIRíalidade c iDdepeDdiDcia.
§ i' O írllillO _te poderá ser recusado por' lIlOCÍW ocorrido após ....

lIClIIlO&ÇIo. Poden._. ser teeusado p«moâvo anterior • sua lIClmtIIÇIo, .QUIIIdo:
a) DIa for DClIDIIdo. diJetamenIe. pela porte: ou
b) o IIIOIiw para a recusa do árbillO Cor conhecido posteriormente .....

. I I· As porteJ llOiIII&tIo II1II ou mais AdIilrOI, lIlIIIft IIIlIlÚlllelO ÍIIlpIr.
podendo__o ~béIII, os respec1iws supleuta.

I 1:' Quando u pvtes _ írbiIroI ... llÍIIIII'O pIr. _ lido
~ deIde loso. a tIOIIlI&I' lIIIÍIlIIII írlliIrD. NIo bawa40 aoordo, nqaaerIo li ..... ao
áIJIo do Poder Judicürio a que tocaria,ori~ o julpmaIo .. _ a~ do
6dliIro.lp1icáwL DO 'I"" coubor. o procedimento previJto DO 1ft. 7" desta Lei.

I 3· As part8 poderio. de comum aoordo, atabelecer o~ ele
eseo1ba doi úbiIrDs, Oll adolar u ...... de II1II ÓCJIo lIbi1ral iII&rilIIcioeaI "" lOIidade
npeci'lizade
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CapílUlo VI
DO RECONHECIMENTO E EXECUÇÃO DE SENTENÇAS

ARBJTRAJS ESTRANGEIRAS

..............
f 3" A cIemtaçIo da ouIidade da ..n~ erbitraI lambáD poderi ser

___ ...... açIo do emblrlos do devedor. confonne o art. 741 e sepintes cio C6dip do
"-CM!, .. 1Ioawrexecuçlo judicial.

Lei.

AlI. 33. A pene interessada poderá pleitear 10 ÓIJIO do Poder JucIiciirio.c...-.deemaçIo dalllllidede da sen_arbiln1. llOS <&SOl prevírloI_ Lei.

f I· A demaoda para • de<retaçio de .uliclade da soa_ arbílIIl ...... O
"11 ..... _ previsto DO Código de Processo Civi~ e devotá ... propoIIa DO prazo de
__diM ap6I O nccbimeato da nolifica:çlo da _lIbitrl1 ou de ....1di-.

f 'J:' A SIIMOtIÇa quo julpr JlIIlCedeoUO Opedido:
I • decmari • nulidade da seoteIlÇI ubiln1. DOI CUOI do an. 32, ÍIICÍIOI ~

·An.52O .

. - .
IX· coaWDçlo de llbinpsa;·
•Art. 5" _ _ .

iiI·:··~··~·;bi~··;··;·;;;·h:;;;··;;j;;-.··__·;;;;··.
coaciIiaçlo;·
An. 42. O an. 520 do C6diF de"-Civil ........_ iscII6.

COIII ........~·

Capítulo vu
DISPOSIÇOES FINAIS

AlI. 41. Os _. 267. ÍllClSO VU: 301, lJI<iso IX; e 5.... iociso lU. do CódíIo
de Processo CMI squinn: redtçio:

·All.267 .

An. 44. F'teIlI1 revopdoo OI arts. 1037 • 1.041 • Lei ri' 3.071. di I·.
jaMjro de 1916, Códiao Civil Bresilciro; OI am. 101 • 1.072. UCII2. JAI"5.", • 11
de jenoiro do 1973. CócliJO de Proeeuo CM(; o itteieo VII do 111. 51 da Lei ri' '.071. dlll
de Il10110 de 1990. CócIiJO de Defesa do COIlIU1ltidor;. cIemeis~_-mo.

Sala da Comisslo. em 26 do aIlriJ de 1995

VI • julpr procedattl o podido do insliluiçIo di .........•

An. 43. Esla Lei lIllrIrà _ vip _ cIiu ap6I ..... _

vn •pela cooWDçlode~·
.Art. 301 __.._ .

vm. forem desrespeitados os principio. de que b'ata o llI. 21. § r. de...

n•cIetInn.i.narli que o írbilrO ou o lribuaal ubinl profila IIOWI laudo. _

dtIla Lei;.

li, VI, VD. VID;

Paripafo único. Raolvida • quesdo PRiudicial e jIIIIIada _ ..- •
____ 0lI11CÕrd1O IIIlISiIldos em julpdo, leI'i normal seplÜDelllo • arlli1Iqcm.

An. 26. SIo requisilllS obriplórioo da seoteIlça arbílIIl:
I. o relatório. que coaterá OI lIOlIleS du pII1a e__ cio Iitilio;
n•OI fimdamcuIos da decislo, 0IIde seria aoaIiudu u qIIeII6es de lao e

.......................... se OI írbilIOIjulpnmporcqllidlde;

m· o dítpoIili.... em quo OI irbiInlo -..- ai qutIIlla qut ......
.......... .-belecorlo o prazo para o cumprialcuto da decislo, .. for o CMO;.

IV· • dalae o Iupr .... que foi pco!aida.
Pnplo Iiaico. A StllIIIIP ltbittII MIá....pelo *'*'" GIl par ....

11 CaIoIri 10 pmídIlIle do lriblmal arlli1raI, na bipóIooe do _ ou aJa- doi 6dIilnlo
LJ _Illiaar._ certilicIrlal falo. .

An. 27. A seaIIaIÇa arbinI decidft u·'idtdt ....
_ ... _ ....... com. arbi...... bom COIIIO lOln "'!'" cIIcon.- do lilIIIIIcia de
......"o_rapoiladual~do.....-.çiodo"-"-'''--'.

AlI. 21. Se, ao dtc1no da~ u =--.IOClIcIo..-.
li JiIIIio, o o lribuoaI arbílIIl podtri. • podido - 111 ,.....
............. -'01nquisdoodo IIL 26 dtIla Lei.

AlI. 29. Pnl&rida. _1IIlilral, dHe por ftIlda • ...-.dnacIo
o .......o PIMilIaa do Triblmal Arbiln1. ....... cópia da decido ia pena, por Yia~ ou
par _ IDIÍO quaIquIr de COI1IUIlicoçio. medianre cOfllllCO~ .do. reccbimeolD. lÔIIdt,

............w-ia porrn, mcdiame reci~. .
AlI. 30. No prazo ele ciD<o diu, • <OlIlIr do~ do ooCiII<açIo ""

da eiIIl<ia ,.-l da _lIbiln1. • pane inr=sSlda. lDIdiaDllO 00III1I0i<IçI0 à oun pIdI.
·.....1ClliciIIr 10 útrilro ou 10 Iriblllll1 arbitrl1 que: . . . . .

(. ccnija qualquer erro lIlIlCnal da _ arbitrl1:
U • uc1Inça ai....,. óbICuridade, dIlvida. ou «lIlbltiçIo da~

............... 1Oln pootO omiódo • ..".,.uo do qual devia 1IlIJliCalor.Ie. dI<úIo.
. Pnplo Iiaico. O úbilm ou o lriblmalllbillll docidiI;i. 00 pnJl1 de dezdiII.....,._arbilrlll oocilicaodo li puta OI focma do IIL ~9..

AlI. 31. A _lCDÇ& edlitrl1 pI1ldIIz,.1IIII'Il li penes e ................"
_ afeiIaa da _ proúrida pelos órBioI do Poder Judiciário .. seocIo ca.daoeIária.

~"""-':'32.ÉIlIIIa._ubittal ..:
I· for DUIo o comproIniuo; .
n. CIIIIDOU do quem nIo podia ser irllilrO: .
m. do <OOIÍYOr ... requisi... do llI. 26 desta LeI;
IV • for proferida fem dos limiteS da <OlMIIçio de arbilnplll;
V. nIo decidir todo o lidgio submtlido à ubilnplll; . .
VI • comprovado que foi proferida por prevari<lÇlo, CODOUJJIo OU

conupçIo pauiw; VU. proferida fora do prazo. respeilJdo o disposlO DO llI. 12, iD<iIo lU.

/

COII~ Di C()I.'j1nUl;A:l [ JJ.>lV [ Di RilllV'!

1[~ OC Il[cr~lfiO 11( [Il!~

PirJF.IO tr. 1lI N' 4.018-A!93

Nos teImo; do art 119. CGld. ~ do Rtqlllllllo HIITlO de amaro dos D!PL!~.
ollP:odo pel: art. ". ~ do~ n' '0/91. oSr. P,r.idenl! ~tlminDu I ab!r1uro - f~!Io no Or~~:
dos CornílS~ - de prOIO po'o apr!!I!~ ~ !Il'l!ndos opo<I- de 11 / 05 /95 ,por tlIll'O~. '"l'"

o prOI~. n~, loram ,eabl:!:E emtrOOs 00 pro~:o

AlI. 34. A senteIIÇI ubitrl1 esnnaeira será reconhecida OU execUllda nO
BruiI de COII!ormidade com ... ttarados ÍDlmlI<iOlllÍs com eficácia DO ordeaamemo iDtemo .. na
sua auHDcia, esIri_ de acordo com os tetmos desta Lei.

Paripafo único. Consilien·se seotença ubihl esnnaeila • que lIIIha~
proferid& fora do tmil6rio nacioaal.

M 35. P.. ser reconhecida ou executada DO Brasil • seotaIÇ& arbitrl1
-.apiraáti sqjIila, lIIIÍCIIIICtIlI à homolopçlo do Supremo Tribunal FedmL

An. 36. Aplica... à homolopçio para reconhe<imeoto ou execuçio de
salIIIça adtinl esuanpin. 00 que couber. o disposlO DOS arts. 413 e 414 do Códiao de Processo
CM!.

Art. 37. A boIIIolopçio de sentenç. arbinl eslraD8eira sai requerida pela
....-...dnado • pcliçlo inicial c:onter li indicações da lei process~ conlonDe o 1ft.

212 do C6díIo de PIoccuoCi~ e ser insauida. De<essanamOllle. com:
I . o oriJÍllÜ da SOIIlOIlÇa arbinl ou I11III ClIpia dtvi~ ceniIIcada.

.....pelo~bruiIeiso I ecompe.bed. de lraduçIo oficial;
. n· ooriciuI da cooWllÇlo de arbi....... ou cópia cIevidaml!oIe calificadt.

........... di nduçIoo6cial. . .
An. 31. 50meDie poderá HI' nepda • homolopçlo para o recOIIIlecimeot

..-.çIodllIIItIIIÇa IlbinleslllDl<ira. quando o réu demonslnr que:
I· li pII1a ..cooWllÇlo de ubi....... CtIID incapua; .
n•• coawnçIo de erbitrqem nIo ora vàlida sepncIo • lei à qual u ....

•~ ClI1, Da &Ila de íadieaçIo, em vinude da lei cio pais oDde • SOIIlCDÇ& ltbittII foi
pI'IIIIsilIa;

Solo do Corníssllo. em 18 ele lIlOio<, ./'
.J~,;2J-I~

9:ROO 9/oI0~ C. ()[ Il.II!JJ/..
Stttetllio

de 1995.
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PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUI CÃO E JUSTICA
E DE REDACÃO

I e 11 - RELATORIO'E VOTO DO RELATOR

Trata-se de projeto de lei oriW1do do Senado Federal que disciplina o

processo de arbitragem no direito brasileiro. De acordo com a exposição de

motivos para sua propositura, o eminente então Senador MARCO MACIEL

afirmava que a legislação em vigor no Brasil não permite o amplo uso do

instituto da arbitragem, inexistindo previsão- da 'cláusula compromissórià, o que

dificulta a inserção do instituto no País. Observa, mais, que o recurso à

arbitragem internacional é exigência moderna e vem sendo aplicada na maioria

dos paises avançados do mW1do.

Daí a propositura do presente projeto de lei que recebeu parecer

favorável no Senado do ilustre senador M,OmO MARIZ.

Na Câmara, rec!,beu parecer favc:t'/el da Comissão de Defesa do

Consumidor, Meio ambiente e Minori&, com pequena alteração no parágrafo

~'do ano 4'

Veio à Comissão de Constituição, Justiça e de Redação.

É o relatório.

VOTO

Impõe-se a análise de um primeiro problema que diz respeito à

constitucionalidade do projeto.Não atingiria ele a jurisdição~'de forma a

infringir a Constitução da República? Dispondo o inciso XXY1fo ãrt: 5° que

" a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário .Iésão ou ameaça a

direito", não reservou a este. Poder o monopólio 'da jurisdição e, pois, a

instituição do Juízo de arbitragem não atingiria tal disposi!iV()'r-

A resposta é negativa. Não se pode descartar a I)atureza jurisdicional da

arbitragem, uma vez que tem como escopo básico a composição dos litígios e

sua decisão adquire força de coisa julgada (art. 31 do projeto). Note-se,

entretanto, que o Poder Judiciário não rejeita a participação da sociedade ou do

povo na prestação jurisdicional. Ao contrário, admite-a, em diversos instantes.

Em primeiro lugar, atente-se à instituição do júri (inc. XXXVIII do art. 5°), da

participação dos vogais na Justiç.a do Trabalho (inc. II do pará!..'rafo 1° do art.

111), da solução administrativa antes da jurisdicional, quando determina a

solução desportiva exaurivel antes do recurso ao Judiciário(Parágrafos I° e 20

do art. 217), na admissão expressa de juizes leig~s (inc. I do art. 98) ou dos

juizes de paz, também leigos(inc. II do art. 98). Em suma, a Constituição acha
se permeável à participação do povo na administraÇão da Justiça, motivo por

que não há repulsa à instituição da arbitragem, como motivo a mais para a

participação leiga na solução dos litígios.

Ao contrário, como se sabe, o modelo jurisdicional idealizado para o

PaI' está superado. As estruturati de que se compõe o Poder JudIciário nào

11 1
..:::- atr.:nJI.:t· à· n~'.::':$::.idad~s Cft.~'\ih dtl 5lJcicdailc. d~\":ilJl) este J>()dt;

pa.sar· por ampla reforma, de modo a atender ás necessidades da população.

Deve o Judici<':io ser permeável a novas fonnas de solução de litigios,

patisando, necessariamente, pela arbitragem. Como díz CARLOS ALBERTO

CARMONA, "o pais não poderia, entretanto, ficar alheio aos ventos que

sopram da Europa, dando novo influxo ao instituto: as novas .!ej,$.t!aru;;;;;s por

paises europeus mostraram que a arbitragem efetivamente ..desenvolveu-se de

modo surpreendente no mundo todo, multiplicando~se' ~s órgãos arbitrais

institucionais, sendo necessário rever a lei brasileira, já totalmente anacrônica"

("A arbitragem no Código de Processo Ci,~1 Brasilkpág. 7).

Vê-se, por conseqüência, que o instituto da arbitragem é, não só uma

exigência moderna, como não atinge o monopólio da jurisdição ~Io Poder

Judiêiário: Ao contrá'rio, é niais uma oportW1idade de participação leiga na

prestação da justiça: Como anota SELMA M. FERREIRA LEMES , em

tradução livre de BERNARD G. POZNANSKI "a arbitragem consiste num

processo privado dc solução da controvérsia; em outras palavras é uma forma

privada de sentença com as vestes do poder de uma decisão judicial entre

particulares em oposição ás cortes judiciais" ("The nature and extent of an

arbitrator's Powers in International Commercial Arbitration", in "Arbitragem.

Principios juridicos fundamentais. Direito brasileiro e comparado", em

"Re\istas dos TribW1ais", vol. 686,pág. 76).

No projeto do Senado Federal, há o compromisso arbitral e a cláusula

compromissória. A cláusula compromissória obriga a sujeição à arbitragem

(art. 7") e, havendo resistência, deverá o interessado propor a demanda da

sujeição à c1ánsula perante o Poder Judiciário. É a ampla afirmação de que não

h;; qld'j~ do principio d" monopólio da jurisdição. Obsen·a·se que,

CI~tt~~·!'I·::.i '-~-:.' f.' p~'~kl na r·'~$ihilidadc jurídíct1 d.:' in\H:-5:,) da esf,rajurdi,a

de outrem, a 31 Dmagem passa-se entre a vontade da, panes. f. de hvre adesão.

O pod~,. na pr~cü'a expressão de SANTI ROMANO é a possibilidade da

invasão da intimidade dc outrem. Já explicitei , em meu trabalho sobre

"Licitação" (RT) que o poder é inexaurivel e não se envolve em relações que

possam extinguir-se. Mantém-se altaneiro e não se esgota. 9'P~p"i1as é
poder porque se mantém. sem embargo de eventualmel!te'desqualificacíopelo

ordenamento normativo ou faticamente (sentença ~; cumprida, greve dos

petrobws. que não aceitavam a solução jurisdiciou~l) t.{jUe o poder nã,) se

envolve em relações, mantém-se alheio às disputas entre direitos e obrigações.

Está o poder em sitna'cão inrídjgj e não em relaçã.) i~ridlca Esta se extingue e

envolve direitos e obrigações (tituIoe de crédito, por exemplo), Aquela n!o se

extingue e pode ser centro emanador de uma série de relações juridicas. sem

nelas se envolver . Por isso é que o Judiciário mantém o monopólio da

juri,diçào. É que. no caso da arbitragem. as refaçiies jnrídicas resolvem-se pela

li'Te vontade das partes. Enquanto não há invasão ao direito que deva ser

solucionada pela intcn'cnçã" d<, Estado. o Estado mantém-se alheio á

demanda. Apenas quando hC'uver a p.ossibilidade de lesão a direito ou

efctivação desta é qne inten'ém o Estad"-juiz (inc. XXXV do art. S").

Vê-se , claramente, que não há superação do Poder Judiciário. Ao

contrário, é ele chamado, convocado, sempre que houver necessidade da

invasão da esfera jurídica íntima de uma das partes da cláusula

compromissória.

Observa-se, mais , que a sentença que julgar a pendência é que valerá

como compromisso arbitral, na esteira do parágrafo 7° do art. 7° do projeto.

Não há, como se percebe, qualquer inconstitucionalidade no projeto, em
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tem e~~::tICI2 e naturc7a pn.Kc;;>sua1. nela inclUld:l 3 natureZiJ .lUn~Ji :··.'iJ~"

(soluçãl\ il1~!ltut:joHal de COntTl'\er~Ia~)

Como se vê da análise do projeto apresentado, atende ele às mais

modernas necessidades dos países do primeiro mundo.' Contém principios

inovadores, vindo a dar nova dimensão à arbitra[.!em, possibilitando que as

partes resolvam suas pendências com mais r~pidez e celeridade, sem prejuizo

da existência da estrutura burocrática do JudícIário

Como se disse anterionnente " a estrutura do Poder Judiciário está

defa,;ada e não mais atendc às necessidades reaiS da sociedade. motivo pelo
qual a instituição da arbitragem como paralelo de solução satisfaz a intere;scs

de maior celeridade.

Trata-se de i~stituição modema e de grande utilidade, sendo de

importância fundamental no direito norte-americano. Nos Estados Unidos da

América, grande parte das questões comerciais é solucionada pelos juizos de.

arbitragem.

Em suma. o prt1jeto é cçm~tituci(Jllal, jll1idlcO e vazado em uoa tccnica

legi"lativa Nada a objetar tamhém quanto à Emenda da Comissão de Defesa

do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

Voto pela aprovação do Projeto de Lei e da Emenda adotad;I pela

referida Comissão.

Sala de Sessões, OI . 08 .9.<

2;\~':lk :)!..'l ela con:!I~U.'I('l1:l1 n~\ dlreit.., t,!';! .. i1Clr t'. c,)n~ i.1 in\íl::1','~I:' d~

P0i'<TES DE MIRAl\iDA ("P~r,;p~etiva, da arbitragem nu PIu"e»" Ch il

Brasileiro", in "Re\;sta dos Tribunais'. vol. 696, pá[.!. 78-8~1. Afinna

POI"TES DE MIRAI"D/\ que "o processo arhitral nãu é pr,ocess~ ;~tatal. mas

processo estatalmente dIscIplinado. ordenad". Acres;.enía que ., houve

quem entendesse que o Juizo arbitral é incompathe! com o art. 153. parágrafo

4" di! Constituição de 1%7, com a [m~nda 1. ma:,~ssll foi repdIJ". como

dc\era ter sido (cf 5" Cãmara CIvil d(l lJDI-. ~qOI.5~, DJ d~ 28 d~ julhe' )
(""Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, 1977 .1. XV, págs. 224

e 229).

Vê-sc , eulS. qu~ não resta qualquer dÚ\1da sobre a constlluclonalidade

do tc\l\.l Cln ullah:.( Alia", u;h' \CJI' 111..\t1\0 p,U~1 a 'Pt.'IH.1êIKJf.l. Cl1ll\llr~1 dt.!\c~~(,,·

ela ter SIdo suscitada , para e"lla' qU:1lqucr dÚ\1da entre os senhores

parlamentare" e futuramente em ju;úl. \loi' sc cuida de jlls!Jça &Itemati\a

decorrente da vontade exclusiva das partes. Não se pode falaI em hibridez da

justiça, em seu misto de estatal e particular. Ela é tipicamente privada. Caso

inocorra qualquer dúvida sobre o direito e as partes aceitem a solução sem

qualquer controvérsia, saneia-se o problema como qualquer outra decisão dada

entre as partes. Se estes concoidanl na solução, opera-se a paCIficação da lide

ao lado do Judiciário. Nem se pode dizer que a decidibilidade social seja de

menor importância que a judicial. As lides são compostas amigavehnente, O'

que acelera o processo decisório e de pacificação. Apenas no confronto é que

se busca o Judiciário. É o caso do prqjeto em tela. Tal como as lides são

pacificadas soctalmenle, da llle"ma lOfll.a busca-se o árbItro infonnal para

infonnalmentc, o Judiciário mantém-se ao lado dela, mas pennanece, como

poder, sobranceIro e á d",posiçàll da' panes, para a soluçãu da qucrela.

quando do conflito e quando dele decorrer lesão ou ameaça de lesão.

o projeto contém todo o procedimento da arbitragem. limitando-se o

Judiciário a ser convocado qlll!Ildo da presença de lesão,ná fonna já descrita.

É isso, aliás, o que dispõe o art. 33 do projeto, ao ,detenninar que "a pane

interessada poderá pleitear ao órgão do Poder -'Judiciário competente a

decretação da nulidade da sentença arbitral, nus casOli.~re';stos nesta lei".

Por último, o projeto possibilita o reconhecimento da solução arbitral

estrangeira (art. 34), sujeitando-se, unicamente, à homologação do Supremo

Tribunal Federal (art. 35).

No direito estrangeiro a solução arbitral vem sendo dada nos mais

diferentes paises. Na República Federal Alemã, unificada, o art. 1032,

parágrafo ]O do ZPO; na França, de fonna idêntica (art 1452 de "Nouveau

Code de Proccdure Civile"); na Espanha há lei de Arbitragem Espanhola (titula

IV da lei 36, de 5 de setembro de 1988, em Portugal, a lei n° 31, de 29 de

agosto de 1986; na Holanda, a arbitragem foi incluída em 1° de dezembro de

1986, no livro IV; Na Suíça a introdução foi mais recente, através de alteração

no capitulo XII sobre arbitragem internacional, o que ocorreu em 1° de janeiro

de 1989.
Não se desconhece que , ao lado do árbitro (definido como qualquer

pessoa capaz e que tenha a confiança das partes - art. 13 do projeto), poderão

os convenentes ou adotar "as regras de um órgão arbitral institucional ou

entidad~ e<pccializada" Iparáeraf(, 30 d(' art 13)

,~- PARECER DA CDMISS~D

A Comiss~o de ~onstituiç~o e Justiça e de Re
dação, em reunião extraordinária realizada hoje, opinou,
contra o voto do Deputado Milton Mendes, que apresentou de
~laraç~o de voto, pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovaç~o do Projeto
de Lei nO 4.Dle-A/93 e da Emenda da Comiss~o de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Régis de Oliveira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Roberto Magalh~es - Presidente, Nestfrr Duarte
- Vice-Presidente, Ant~nio dos Santos, Bonifácio de Andrada,
Cláudio Cajado, Ney Lopes, Paes Landim, Régis de Oliveira,
Vilmar Rocha, Ary Kara, Edinho Araújo, Ivandro Cunha Lima,
Jorge Wilson, Udson Bandeira, Danilo de Castro, Vicente ~r

ruda, Fdson Soares, Adylson Motta, Gerson Peres, Prisco
Viana, Hélio Bicudo, José Genoino, Milton Mendes, Matheus
Schmidt, Nilson Gibson, Jairo Carneiro, Ciro Nogueira, José
Rezende, Aloysio Nunes Ferre a, Elias Abrah~o, Joio Thomé
Mestrinho, Franco Montoro, De Vel sco e Ildemar Kussler.

Sala da comi~~o, 2

"."~\
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Trata-se de projeto de lei oriundo do Senado Federal que disciplina o
processo de arbitragem no direito brasileiro, visando a ampliação do seu uso
em'nosso país.

A matéria é hoje tratada no Código Civil brasileiro, nos ans. 1.037 a \.048 e
no Código de Processo Civil brasileiro, nos ans. 1.072 a 1.102.

O eminente relator e jurista Deputado Régis de Oliveira exarou parecer
favorável ao projeto, por entender que ele não afronta à Constituição
brasileira,. às leis nacionais e é vazado em boa técnica legislativa.
Todavia, em que pese o respeito ql\e nutrimos pelo ilustre relator, não
podemos concordar com a solução proposta. haja vista a flagrante
Illconstlluclonalldade apreselllada pela proposIção em apreço.

Com efeito. o inciso XXXV. do ano 5°. da Constituição Federal estabelece
que "a lei não exclurrá da apreciação do Poder Judiciario lesão ou ameaça a

direito."
Trata-se de corolário da divisão e separação dos poderes: ao Poder Executivo
cabe administrar, ao Legislativo legislar e fiscalizar e ao Judiciário o
exercicio da função jurisdicional. de dirimir os conflitos.

Consagra esta norma o direito de invocar a atividade jurisdicional, como
direito público subjetivo, como nos ensina José Afonso da Silva, em seu
"Curso de Direito Constitucional Positivo".
Ocorre que no PL em apreço. dispõe o seu art. 31 que "A sentença arbitral
produz. entre as partcs e seus sucessores. os mesmos efeitos da sentença
ploknda pelo" orgãos do l'(ld~1 JUdlCl3riO c. scndll comknatoria. CllllSUtui
titulo executIvo."
Já o seu art. 33 estipula que "a pane interessada poderá pleitear ao órgão do
Poder Judiciário competente a decretação da nulidade da sentença arbitral.
nos casos previstos nesta Lei", que são os casos entabulados no art. 32, que
éUlda apenas de questões de forma e não de conteudo e mérito da decisão,
para a qual sobrevlria o trânsitO em Julgado. uma vez não ocorndo nenhum
dos tatos prc,ütos no citado art. 32 .

AI' comentarem o IllCISO XXXV. do an 5'. da CF. os respeitados
constitucIOnalistas Ce!;" Bastos e Gandra Martllls. IN "Comentários á
ConstituIção do Brasl'''. 2" ,oi. 1989. ed. Saraiva. p. 171. lecionam que a
Coustlllução. ao nào exclUIr da apreciação do Judiciàno lesão ou ameaça de

dIreito. ".significa que lei alguma poderá auto-excluir-se da apreclaçt10 do
Poder Judiciário quanto à sua constitucionalidade, nem poderá dizer que
ela seja ininvocável pelos interessados perante o Poder Judiciário para
resolução das controvérsias que surjam da sua aplicaçt1o. "
Em seguIda. emendam: "Algumas exceçlJes históricas que este principio
sofreu se deram em períodos de não vigência do Estado de Direito. Nestas
ocasilJes, eram frequentes determinados atos de força legislativa auto
excluirem-se da apreciaçt10 do Judiciário. Estas exceçlJes. contudo,
tinham sempre a sua vigência condicionada à manutençilo do EstlJdo
autoritário. Desaparecido este, restaura-se, em sua plenitude, a
acessibilidade ampla ao Poder Judiciário. Mesmo o contencioso
administratil'O a que'se referia a Constituição de 1.967 nunca chegou aser
regulamentado, nem mesmo teve o rompante de afirmar que suas decislJes
teriamforçaj/lrisdiollal. "
Ora. pelo exposto, temos que nenhuma lei pode auto-excluir-se da apreciação
do Poder Judiciàno. E mais. sequer na regulamentação da Constituição de
1.967, escrita á baioneta. foi 'imposta uma norma que se auto-entitulasse
equiparada á uma decisão judicial. como ocorre no supra-citado ano 31 da
presente proposição.

Dessarle. não colhe' O· argumenta do' nobre relator, de que "Não. se pode
descanar a natureza jurisdicional da arbitragem. uma vez que térricomo
escopo básico a composição dos litígios e sua decisão adquire força' de coisa
julga~", consoante ano 31 do projeto. ;J

Também falece de ·razão o nobre relator, ao' querer dizer que O" Poder
Judiciário está permeado pela panicipação da sociedade, razão pela qual o
Juizo Arbitral seria plenamente admissivel como parte de sua estrutura.

Ora. vejamos todos os exemplos por ele citados. que não por acaso são todos
previstos na Constituição Federal, ou seja, bem diverso do Juízo Arbitral que
se quer. ÍIi1por mediante Lei Ordinária.

Com efeito. em primeiro lugar, citou o rehitor ahistórica' instituição do Júri
Popular; previsto no ano XXXVllI, da ano 5°, da CF. Para todos que militam

no Fórum, e também para aqueles que nem tanto. é sabIdo que os populares
que compõe o colendo Conselho do Júri são apenas Juizes do fato, e não ~o
direito. Bem por isso são eles chamados apenas a dizer se ISSO ou aqutlo
ocon;eu• .respondendo afirmativa ou negativamente a UI.na questão objetiva
previamente colocada. os chamados "quesitos". Portanto. o conselho de
jurados não sào chamados a dIzer o direito, mas os fatos a eles expostos ao
longo de hotas de debates entre acusação e defesa.

Em seguida, cita o ilustre relator a participação dos vogais na Justiça do
Trabalho. também previamente prevista na Constituição Federal, no seu ano
111, mas parece se esquecer que nas Juntas e nos TribUl13is estarão presentes
Juízes togados a presidi-los e dItar o direito.
Aduz a necessidade de exaurimento da solução administrativa desportiva
antes de recurso ao judiciário, fato excepcionalíssimo, previsto na CF, em seu
art. 217, §§ 1° e 2°. Aqui, o que o constituinte estipulou não foi a proibição
de busca ao Poder judiciário, senão a necessidade de esgotamento da via da
chan13da "Justiça De;;port\,a" nela prc,ista. Tampouco equiparou ele a
decisã(l proferida na "Justiça Desportiva" a uma decisão emanada do Poder
.Judlctano. COl1l0 ocorre na Pr0P0S1lUr3 em anahse

Por fim, lembra a existência. mais uma vez de antemão prevista na
ConslttUlção Federal, da participação expressa de JUIzes leigos nos juizados
especiais do art. 98, inc. I e nos juizes de paz leigos, do inc. lI. do mesmo
anigo. Ora, na pruneira destas hipóteses, a Consituição refere-se a "juizados

especiais, pro\idos por juizes togados, ou togados e leigos....". Ou seja, o
juiz leigo participará. no minimo. com o acompanhamento de um juiz togado.
Na segunda hipótese, está expressamente colocado na Constituição (an. 98,
inc. 11), que os juí-zes de paz não têm caráter jurisdicional.

Portanto, infelizes foram as comparações feitas pelo nobre relator. que ao
elencá-Ias apenas chama atenção e disperta-nos para a não existência de
previsão consitucional dos Juízos Arbitrais como órgãos do Poder Judiciário.
Com eleito. em todos os exemplos acima, por ele citados, '~eram seguidos do
dispositivo constitucional permissl'o

E qual o dispositivo constitucional que prevê o" Árbitros como membros do
Poder Judiciário? Não existe!

E mesmo que existisse, onde estaria no presente projeto a garantia
constitucional do duplo grau de jurisdição?

Com reterência a possibilidade de busca do Judiciário, na forma do ano 7° do
projeto, pelo qual no parecer do ilustre relator dá a entender que estaria
aberta as portas para o Judiciário•. temos que nos ater aos limites impostos
por aquele mesmo dispositivo da proposição. Com efeito. trata-se do caso em
que. havendo cláusula compromissal. uma das partes resistir á instituiçãO' da
ar~ltragem. Isso ocorrendo. o projeto prevê que a pane interessada poderá
requerer a intervenção do Judiciário para fazer valer aquela cláusula e ser
instituída a arbitragem.
O que apenas reforça o fato do Juízo Arbitral não ser 'pane da estrutura do
Poder Judiciário. haja vista que não é instituído pelo Estado, mas pelas
panes. bem como não tem força de fazer valer a sua previsão contratual,
necessitando o socorro do Judiciário.

Quanto ao parecer aqui guerreado, temos a dizer, ainda, qué realmente a
arbitragem não é uma novidade. Està ela prevista em nosso Código Civil e
em nossa legislação adjetiva. Contudo, em ambos os códigos, necessitando,
para sua exequibilidade. a homologação do Poder Judiciário. através do Jui7
que seria o competente para apreciar o litígio.

(ou: a hunuJlogaçãú de; um m-.:brl) dt. POdr;j Judi~i(lr;l,,\ e (.0111 :1 dt.:~i:"l\.\

transitada em julgado. a matéria não poderá mais ser alvo de alteração, como
qualquer outra decisão judicial transitada em julgado.

Quanto ao mérito do projeto, somos contrários á proposição, posto
totalmente voltada á supressão da atividade jurisdicional do Estado, exclusiva
do Poder JUdICiário, razão pela qual a inconstitucionalidade acima apontada
contamina todo o projeto em discussão, que entre outras coisas estabelece a
exequibilidade das sentanças arbitrais. inclusive estrangeiras. e chega ao
requinte de estabelecer em seu art. 8° que a cláusula compromissória é
autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, razão pela qual a
nulidade do contrato nào implica na nulidade daquela cláusula. Ou seja, a
nulidade do contrato seria decidida pela arbitragem, posto que esta cláusula
não seria nula como todo o contrato. '.
Por todo o exposto. somos pela inconst'itucionalidade da presente proposição
e. no mérito. pela sua rejeição. .'
Sala das Comissões. epl29 de~,g.osto~)J95

-----...."- /' /
'" '

1
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PROJETO DE LEI W 4.294-8, DE 1993
(Do Senado Federal)

PLSW6/93

Di~põ~ sobre a revogação do inciso 111 da artigo 19 da
te~ n. 8.234, de 12 clt; abril de 1990, no que se refere
a suspensao dos heneflcios fiscais para pessoas jurídi
cas, previstos na Lei nl] 7. 50S de Z de julho de
1986, e da Lei n9 8.313, de 23'de dezembro de 1991 e
repristina os efeitos jurídicos da Lei nO 7 505 'de
2 de j!:lho de 1986; tendo pareceres: da Comissã~ de
Edu7ac~o, Cul!ura e Desporto, pela aprovação; e da
COIDl s~ao de F1nança~ e Tributacªo, pela inadequação fi
nancelra e orçamentaria e, no merita, pela rejeição. -

SINOPSE

Projero de Lei do Senado n' 6. de 1993

Dispõe sobre a revogação do inciso 111, do
art. I·, da Lei n· 8.034, de 12 de abril de
1990, no que se refere à suspensio dos
bene.ficios fiscais para pessou jurídicas,
preVIstos na Lei n· 7.S0S, de 2 de julho de
1986, e da Lei n' 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, e repristina os efeitos
juridicos da Lei n· 7.S0S, de 2 de julho de
1986.

Ap~sentado pelo Senador ÁLVARO PACHECO

(PROJETO DE LEI N9 4.294, DE 1993, A QUE SE REFEREM OS
PARECERES)

S U li Á R I O

I - projeto inicial

II - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Co~issão

IrI - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas (1994)
- termo de recebimento de emendas (reabertura de discussão)
- parecer do relator
- parecer da Comissão

Lido no expediente da Sessão de 4/2193. e publicado no DC'N (Seção 11) de S/2/93.
Despachado à Comissão de Assuntos Econõmicos (decisão terminativa) onde poderá
receber emendas. apôs publicado e distribuido em avulsos. pelo prazo de S dias úteis.
Em 28110/93. leitura do Pa~cer n· 390/93-CAE. relatado pelo Senador Albano Franco. pela
aprovação do projeto com as emendas propostas. A Presidência comunica ao Plenário o
recebimento do Oficio n· S6I93. do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos,
comunicando a aprovação da matéria na reunião de 26.10.93. É abeno o prazo de S di...
para interposição de recursO. por um décimo da composição da Casa, para que o projeto
seja apreciado pelo Plenário.
Em S/I 1/93, a Presidencia comunica ao Plenário o término do prazo para interpOsiçio de
recurso no sentido de inclusão em OrdC1)1 do Dia da matéria, apreciada conclusivaJDe!lte
pela Comissão de Assuntos Econõmicos.
A rimara dos Deputados com o Oficio SMIN·... 928 ,de 09.11.93

-9EDY 172':;:: 0491.21

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

SMIN'9~~

COCR~i.::~;;:J &, CCl',\I;l\C~;~ES
Hi.Tn:OLO ;i.UL

Em 0..9 de novembro de 1993

Art: I· Ficam revogados o inciso m, do art. I· da Lei n· 8.034, de 12 de abril
de 1990, no que se refere á suspensão dos beneficios fiscllls para pessoas juridicas, previstos
na Lei n· 7.S0S, de 2 de julho de 1986, e a Lei n· 8.313, de 23 de dezembro de 1991, exceto
o seu art. S·, incisos I, 11, VII, VIII, IX, X, XI,.xn e XIII.

Plrigrafo único. O Poder Executivo estimará o montante da renúncia fiscal
decQTTCnte da aplicação desll Lei e indicará a despesa, em valor equivalente a ser anulada
no Orçamento Geral da União de 1993, nos termos dispostos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias em vigor.

Art. 2" Fica repristiOlda a Lei n· 7.S0S, de 2 de julho de 1986.

Senhor Primeiro-Secretário

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à revisão da

rimara dos Deputados. nos tClIOOS do art. 6S da Constituição Federal, o Projeto de Lei do
Senado n· 6, de 1993, constante dos autõgrafos em anexo. que "dispõe sobre a revogaçio
do inciso m, do art. I·, da Lei n· 8.034, de 12 de abril de 1990, no que se refere à suspendo
dos beneficios fiscais para pessoas jurídicas. previstos na Lei n' 7.S0S, de 2 de julho de
1986, e da Lei n· 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e repristina os efeitosjuridicos da Lei

n' 7.S0S. de 2 de julho de 1986".
Aproveito a oponunidade para renovar a Vc.sa Excelência protes!os de

estima e consideraçio.

Art. 3' Esll Lei enlTl em vi80r na data.de SUl publiClÇio.

SENADO FEDERAL, EM 0.9 DE NOVEMBRO DE 1993 ! ! '11Jdflí't> ,

SENÃDoR~ PORTELLA

primeiro-s~~etário em exercício
\

Ll:GIBLACÃO CIl'ADA
.IaSDDA ftLI. w: C'O ElC CCIIZ.iCU ........,..

A SUl Excelência o S'hor
Deputado WILSON CAMPOS
DD. Prímeiro-Secretário da rimara dos Deputados

COMISSÃO nE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE El-lENDAS

PROJETO DE LEI NO 4.294, de 1993

Nos termos do art. 119, "caput .. , I, do Regimento

Interno da Cámara dos Deputa.dos, alterado pelo a.rt. 1;1, r,

da Resolução n'2 10/91, o Sr. Presidente determinou a abertura

e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre-

partir de Dl de dezembro de 1993, porsentação de emendas I

I _ puaar' a ..,. di 10"$ nnata por eeato) a
aliQuota do lmpoaw de llaDda apUcbtl ., lacro
daeornDte 111 uPOZ1&C* de pM4ukll m&nat.tu
radoa Dac1On&1I 1 Nrr1OO1:

OI _ f1euio auapmlC)l. pUS ):)MIOU JurhUeu.
OI MMrje1o& rlaC&1l prnlaUl& na IA! n.- 1.2'7. de

15 de deumbl'O de 1.76. DO IrL 21 dI IAI D.- '7.232.
da 111 de outubro de 1.... Da lAl D.- 7.554. u li
d. duamm de 1m. Da LIt n.- 1.IM. da I de
Julho de 1.... DO ano 12 da 1& 11.- 1 ..... d. 10 lk
deaembro de 1111'•• Da 1Al D.-'.m, de lt dtIlbrU
d. l.n. aM1m. CCICDO o tne.aUto 10 tnliDImento •
aperf.!çOam.nto de nc'UnOI btuBUICI para ai aU..
114ad.. de lntormiUea. premio DO IIldlo l' do IfL
11 da 1AJ 11.11 1.232. de til d. outubro de 11M;

lJl:I JI'.- I ..... DZ 11 DE .ADIL m:: 1__._.,._ ..-
llM__."_'-'

Art 1.° A plJltlr do eD'fáI&O fUWleIiro de
11111. eornspondmte &O periodo.... d. lttO~

La )1'.- T.5OI, De 2 Da muro DIl l_____.. 6.- .._..__._..
......................
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cincô sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao

projeto.

e incentivará a valorização ~

das m.anifestações culturais."

difusão

Sala da Com>ssão, 081 de dezembro de 1993
" '

Célia

\ "

L' \J
" v

Ma~~\~~liveira
~>a

- 'V

A proposição ora em análise vem ao encontro deste

dispositivo cons~ltuclonal- o íncen~ivo á cultura, que se dã,

também, median~e a garantia às pessoas Jurídicas de apoiarem

as manifestaçoes culturais e poderem ter assegurado os

beneficios fiscais.. previstos anteriormenee na LAi NQ

7.505/86. E com isto, e5~arem contribuindo, também, além do

Poder Püblico, para o desenvolvimen~o da cultura brasileira.

em

1994.

/

Deputado

Sala da Comissão, em~1

comissão~de 1994
(

) ~.h"~
Deputado A6cio De Barba

President.

IIr - PARECER DA COMISSÃO

Sala da

Como é sabido, histor~camen~e, o Estado

Brasileiro tem reservado parcos recursos para ~

desenvolvlrnen~o da cultura naclonal. No rol de suas politicas

públicas, o Governo não tem "dado a devida atenção à politica

cultural braslleira. Neste sentido, é que a instituiç!o do

mecenato privado, facultando às pesssoas juridicas C:

incentivo à cultura, mediante beneficios fiscais, é alqo bem

vindo e que precisa ser mantido na legislação nacional.

Deputada

Em face do exposto, sou de parecer favorável à

proposição em pauta e voto por sua aprovação.

Ao reprlstinar a "Lei Sarney" (Lei NQ 7.505/86) e
revogar a suspensio dos beneficios fiscais para pessoas

juridicas, prevlstos no inciso III, do a.r~. 1Q da Lei NQ

8.034/90, bem ::omo a Lei rIl;! 8.313/91 (IILei Rouanet") I o

presente projeto de lei resgata a possibilidade concreta de
incentivo à cultura brasileira, assegurando-a a destinação de

mais recursos para uma área que tem sido cons~antemante

desprestigiada no ãmbito do Poder püblico.

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
reunião ordin~ria realizada hoje, "aprovou, unanimemente, o PL
nO 4.294/93, nos termos da parecer do Relatar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Aécio de
Borba Presidente, Angela Amin e' Ciro Nogueira

Vice-Presidéntes, Haviael Cavalcanti, Maria Valadão, Ivandro

Cunha Lima, Celso Bernardi, Osmânio Pereira, Ariosto Holanda,

Flávio Arns, Carlos Lupi, João Henrique, Wagner do Nascimento,

Arno Magarinos, Renildo Calheiros, Alvaro Valle e Paulo
Delgado.

r - RELATÓRIO

.. O Estada garantiri a toda. o pleno
axarC1C1Q dos direitos culturais e ac••so
à. tonta. da cultura nacional, a apoiará

o pro1e~c de lei em epigrafe, orlundo do Senado
Federal (PLS No 06/93), de autoria do ilustre Senador ÁLVARO

PACHECO, tem por objetivo precípuo repristinar a Lei NQ

7.505, de 02 de julho de 1986, a chamada "Lei Sarney", bem

como revogar o inciso III, do art. lQ da Lei NQ 8.304, de 12

de abril de 1990, no que concerne à suspensão dos beneficios

fiscais para as pessoas jurídicas, e a Lei NQ 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, conhecida como uLei Rouanetll.

f"A~Ft- c:::>.b
COMISSÃO DE EDUCACÃO, COLTORA E PESPORTO

Segundo o nobre Senador, autor do presente

projeto, a promulgação da Lei NO 8.313, de 23 de dezembro. de
1991, (ftLei Rouanet ll

), que pretendia alterar alguns aspectos

da "Lei Sarneyll deixou lacunas consideráveis, nAo estando
cumprindo o seu objetivo maior de inceneivo à cultura

nacional. Acrescenee-se a isso, segundo o Senador, que:

" •••até o mo.anto a citada leqialaqio

("Lai Rouanat") Dão foi cOD"allian1::_aD1::a

aplicada, ati mesmo pala simples r ••ia da

Dia tar sido a••imilada pala saciedade e,
•• particular, palas difarenta. sa1::or••

da ár•• cultural."

Em seguida, o próprio Senador, em sua

justificação, faz uma consideração importante ao dizer que a

IILei Rouanet 1t traz con5iqo uma série de lapsos, ocasionando
ln~erpreeações equlvocadas, o que ~ern con~ribuido para daixar

o setor cultural do pais, mais Uma vez, numa situaç!o de
impasse e orfandade.

O projeto inicial (PL NO 06/93) sofreu, no
processo de sua tramitação no Senado Federal, tr6s

impor~antes emendas na Comissão de Assuntos EconOmicos,

tendentes ao seu aperfeiçoamento, e passou à denominaçio de

Projeto de Lei NQ 4.294/93. Posteriormente, ao chaqar a a.ta

Casa Legislativa, para análise do mérito, não foi objeto da

emendas no ãmbito da Comissão de Educaç!o, Cultura e
Desporto.

Todo Pais que se diz moderna. que aceita os
padrões minimos de dignidade da pessoa humana, de crascimento

econômico e justiça social para seus cidadAos, nlo pode

furtar-se a garantir o incentivo à cultura e ao seu pr6prio

desAnvolvimento cultural.

A Constituição Federal de 1988 preceitua, no seu

ar~~go 216, caput, in varbis, que:

É o relat6rio.

II - VOTO DO RELATOa
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COMISSI\O DE FINANÇJ15 E TRIBUTAÇ!\O

TERMO DE RECEBmENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI NQ 4. 294-A/93

11 - VOTO DO RELATOR

Incumbe a esta Comissão, nos termos do art. 53, inciso lI, do

RICD, manifestar~se previamente quanto à adequação financeira e orçamentaria do projeto

em foco, apreciando também o respectivo mérito.

recebidas emendas ao projeto.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno

àa cãmara dos Deputados, alterado pelo art. 19, l, da Resolução n9 10

de 1991, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na ordem

do Dia das Comissões de prazo para apresentação de emendas, a par-

tir de 14 / 03/95, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram

o projeto em questão é tipIcamente uma elaboração datada,

superada pela evolução das circunstâncias; no momento de sua elaboração, logo após a

derrocada rlp governo Collor, quando o cenàrio cultural do país apresenlava um aspecto de

terra devastada. havia efetivamente forte rejeição relativamente á legislação editada durante
a "era Collor" e apelava.se de maneira quase unânime pela restauração dos estimulas ã

cultura institUldos pela "lei Sarnet'; hoje as coisas mudaram, como comentaremos abaixo

Sala da Comissão, em 22 de março de 1995.

~~;••~~U."'-;A
:lari-;-Li;d;-;~~;ih~

Secretária

F%U2éC?êAZ ~
ÇOMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I- RELATÓRIO

Com a proposição em epigrafe, originária do Senado Federal (pLS

n' 6. de 1993), de autoria do eminente Senador Álvaro Pacheco, pretende-se obter a

revogação do inciso lil, do art. 1', da Lei"lJ' 8.034, de 12 de abril de 1990, no que se refere

'à suspensão dos beneficios fiscais na àrea do imposto de renda concedidos a operações de

caráter cultural ou artistico pela Lei n' 7.505, de 02 de julho de 1986, bem como a expressa

repristinação deste último diploma legal, que se entende implicitamente revogado pela Lei

n' 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que regulou diverskmente o mesmo assunto,

revogando-se ao mesmo tempo a norma superveniente.

Justifica-se a proposição, no dizer de seu ilustre autor, porque a

revogação da chamada "Lei Sarney" teria deixado no meio cultural uma expressiva lacuna

não suprida eficazmente pela superveniente "Lei Rouanel," essa última não tendo sido

convenientemente aplicada, até o inicio de 1993 "pela simples razão de não ter sido

assimilada pela sociedade e, em particular, pelos diferentes setores da àrea cultural."

Imputa·se à .mais recente legislação "Iapsosl' e "inúmeras

interpretações equivocadas (que) têm contribuido para transformar a questão em uma

balbúrdia", mas evita-se esmiuçar o argumento e omite-se qualqu't" exemplificação.

Alega.se que "notícias recentemente veiculadas pela mídia

comprovam a movimentação do setor artístico. pleiteando. junto ao novo Governo. uma

eficácia maior no atendimento de suas prioridades. 11

o Senado Federal aprovou o projeto aperfeiçoado com a inclusão

de três emendas propostas pela Comissão de Assuntos Econõmicos, a primeira ressalvando

na revogação da Lei n' 8.313 alguns dispositivos atinentes ao Fundo Nacional de Cultura e

algumas de sua fontes de recursos, que se consideram mais bem configurados do que na

sistemática equivalente da Lei n° 7,505; a segunda, inserindo imperativo endereçado ao

Poder Executivo, expediente que se acredita ter o condão de compatibilizar o projeto com

a Lei de Diretrizes Orçamentárias; a terceira. corrigindo a equivocada redação relativa ao

revigoramento da chamada lILei Sarney",

Encaminhado o feito a esta Casa para revisão, foi contemplado

com aprovação unânime por parte da Comissão de Educação. Cultura e Desporto, a qual

entendeu que 110 presente projeto de lei resgata a possibilidade concreta de incentivo à

cultura brasileira, assegurando-a (sic) a destinação de mais recursos para uma area que tem

sido constantemente desprestigiada no âmbito do Poder Público"

o projeto responde visivelmente a esse apelo, que é claramente

invocado em sua justificativa; essa iniciativa é indubitavelmente cáracterizada por bom

senso de oportunidade, mas descuida da fundamentação e do apuro formal e contorna

artificiosamente requisitos financeiros.

Embora acarrete renúncia de receita fiscal. o projeto exime~se de

oferecer estimativa do impacto orçamentàrio e financeiro, omite a indicação das fontes de

cancelamento de despesa em montante equivalente, escapa à determinação imperativa do

art. 57 da Lei de Diretrizes Orçamentàrias - Lei n'8.93I, de 22 de setembro de 1994

(LDO/95).

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado houve por bem

contornar o obstàculo financeiro-orçamentário com o artifício materializado na emenda n°
02 - CAE, que a"rescentou parágrafo único ao art. I'. remetendo ao Poder Executivo a

incumbência de estimar o montante da renúncia fiscal e indicar a despesa equivalente a ser

anulada no Orçamento de 1993, entendendo assim ter logrado a compatibilidade da

proposta aos requisitos estabelecidos pelo art. 5lJ da LDO/93 (Lei n' 8.447/92) os quais

persistem nas leis de diretrizes orçamentárias que se sucedem, como no mencionado art. 57

daLDO/95.

Ora, a restrição estabelecida na lei de diretrizes orçamentária impõe

que a concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou beneficio, de natureza tributaria ou

financeira, somente possa ser aprovada caso indique a estimativa de renuncia de receita e as

despesas, em idêntico valor, que serão anuladas, o que constitui incontomavelmente

condição mii para que possa prosperar iniciativa com semelhante teor. diante do que

salta á vista estar a proposição sob análise em flagrante incompatibilidade com a Lei de

Diretrizes Orçamentárias.

Visto isso, merecendo o projeto reprovação liminar por ser

incompatível com os princípios esculpidos na LDO, resta que seu mérito é também bastante

discutível.

A revogação da "lei Sarney" resultou da constatação, por parte da

Receita Federal, de que as facilidades excessivamente generosas. desprovidas de crivos

adequados, vinham ensejando abusos e fraudes crescentes.

Não é possível contestar a evidênCia de que a chamada "lei

RO\Wlet" instituiu mecanismos mais sofisticados ( e mais cautelosos com o interesse

público) do que os havia na "lei Sarney"; se isso pode incomodar os interessados na evasão

fiscal, atende no entanto ao mais alto interesse público.

O realismo força a reconhecer que a Receita Federal não tem

estrutura suficiente (e não a terá a curto nem a médio prazo) para acompanhar a correta

utilização privada dás renúncias fiscais; isso posto, não há como evitar que a

regulamentação dos ince~tivos seja mais complicada. para que se possa preservar a

implementação honesta dos estimulas fiscais.

Por outro lado, verifica-se agora, dois anos oepois da proposta,

qll;c os "meios culturais" acomodaram-se à nova legislação, a qiJal passa a ter substanciosos

desdobramentos. como os recentes Decretos n's 1.493 e 1.494. de 17 de maio de 1995.

aumentando o incentivo, no caso das pessoas juridicas tnbutadas com base no lucro real,
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Está claro portanto, que a motivação justificaria o projeto em sua

origem. hoje não mais subsiste.

para até cinco porcento do imposto de renda devido no ano (com o que a principal

reivindicação que suscitou o projeto sob análise fica prejudicada) e corrigindo, na

estruturação da sistemática de execução do PRONAC, as principais distorções que os

"setores culturais" imputavam a"lei Rouanet"

Art. 1. É criada a Area de Proteção Ambiental de
Caetanos, com área aproximada de 900. OOOha, incluindo a Vila

de Caetanos, no Estado do Ce~rá.

Si. Do plano de manejo da Área de Proteção Ambiental
de Caetanos deverão constar as áreas d serem especialmente

protegidas, com a respectiva restrição de atividades, as áreas

especiais de interesse turistico, os locaLs e bens culturais e

naturais de interesse turístico.

PROJETO DE LEI N° 4.579-A, DE 1994
(Do Sr. JacksoD Pereira)

Cria a Área de Proteção Ambiental de Caetanos, no
Estado do Ceará; tendo parecer da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,~

la rejeição.

(PROJETO DE LEI N9 4.579, DE 1994, A QUE SE REFE
RECER O PARECER)

SUMÁRIO

I - Projeto inicial
11 - Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e

Minorias
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

Parci.qrafo único. A área de que trata este artigo

está compreendida dentro do seguinte perimetro:

Art. 2Q A Área de Proteção Ambiental de CetanoB serA

,delimitada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais RenovAveis -. IBAMA, que deverâ elaborar o
respectivo plano de manejo no prazo de 180 (cento e oitenta)

dias, em conjunto com os órgãos estaduais e municipais de

proteção ambiental.

de 1995Sala da Comissão, em de

Como exemplo, o artigo publicado no jornal "Folha de São Paulo"

em 11 de junho de 1995, onde se Ic!. sob a chancela insuspeita de Edemar Cid Ferreira,

presidente da Fundação Bienal de São Paulo e do Banco Santos S A e vice-presidente dos

Patronos do Teatro Municipal de São Paulo, sob o titulo "O tempero certo da cultura". o

comentaria de que. relativamente a lei Sarney, "a lei Rouanet representou um retrocesso"

(porque o) "documento legal é restrítivo e burocratizante. principalmente por eliminar a

figura do promotor cultural e por' engessar os percentuais dos incentivos", passando em

seguida a admitir que Utrata-se de urna miopia, agora em parte corrigido pelo decreto nO

I 494, de 17 de maio passado. Ao regulamentar a Lei. o atual governo tenta salvá-Ia.

corrigindo sua miopia com lentes de longo alcance. recuperando inclusive a figura do

promotor cultu~!,L".já que "Parte importante da ralta de funcionamento do texto de Collor

se devia a essa importante lacuna. 11

A esse arrazoado específico sobre estímulos fiscais de natureza

cultural acrescentam-se razões genéricas de politica tributária que desmerecem o projeto:

de um lado, é conhecido o movimento que se observa tanto no Poder Executivo como na

SEART. desdobramento desta Comissão. no sentido de caminhar rumo á supressão total

dos incentivos fiscais no imposto de renda; de outro lado. o desassossego indesejável

causado pelas alterações freqtientes da legislação tributária. em particular no caso dos

incentivos culturais. seria agora enormemente multiplicado com a revogação da'

regulamentação atual e a repristinação daquela que vigorava oito ~os atrás; um

complicador a isso. que aqui se anota "en passant" já que desborda da competência desta

Comissão, é a colisão da expressa repristinação global da "lei Sarney" com a revogação

apenas parcial da 1I1ei Rouanet". aí sim ensejandowse verdadeira "balbúrdia" interpretativa a

respeito de revogações tácitas, de exclusões implícitas à repristinação. etc.

Concluindo. nosso voto ti PELA INADEQUAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROJETO DE LEI N" 4 294-A, DE 1993 E.

QUANTO AO MÉRITO, POR SUA REJEIÇÃO.

~8f~IL
Deput.~~tLLES

Relator

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião

ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela inadequação

financeira e orçamentária e, no .mérito, pela rejeição do Projeto

de Lei n'l 4.294/93, nos termos do parecer do relator.

S 2Q A elaboração <lo

Proteção Ambiental de Caetanos

audiências públicas a serem realizadas.

interessadas.

o da Área de
de

Estiveram presentes os Senhores Deputados Gonzaga

Mata, Presidente; Edinho Bez, Geddel Vieira Lima, Germano Rigotto,

Hermes Parcianello, Homero Oguido, Luis Roberto Ponte, Pedro

Novais, Augusto Viveiros, Alexandre Caranto, Efraim Morais, Félix

Mendonça, José Carlos Vieira, Manoel Castro, Osório Adriano,

Roberto Brant, Delfim Netto, Anivaldo Vale, Rogério Silva, Antonio

Kandir, Silvio Torres, Yeda Crusius, Antonio Feijão, Arnaldo

Madeira, Celso Daniel, Conceição Tavares, Fernando Torres, José

Fortunati, Marcia Cibilis Viana, Sérgio Naya, Eujácio Simões, José

Chaves e João Pizzolatti.

Sala da Comissão,
emt!:i,Uftt"trmbro de

/I I. I
De ut ao M

nte

1995.

'S 3. A implantação do plano de manejo da Área de
Proteção Ambiental de Caetanos deverá ser supervisionada por

um Conselho de Manejo Ambiental, composto paritll1riamente por

membros dos órqãos de proteção ambiental pertinentes e
r~presentantes das comunidades interessadas.

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

publicação.

Art. 4Q Revogam-se as disposições em contr~rio.

JUSTIFICAÇÃO

A criação da Área de Proteção Ambiental de Caetanos,

no Estado do Ceará, é antiga reivindicação das comunidades
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interessadas e medid~ ~ue se impõe à administração pública no
sentido de permitir a conservação e manejo adequado daquele

ecossistema litorâneo.

11 - VOTO DO RELATOR

A inicilltlVtt do no1:lre !!Iltor merece, a princípio, nosso voto de
louvor.

cultural.

causadores de destruição não s6 natural, mas também social e

Avizinham-se graves problemas ambientais àquela

região, em face de acelerado processo de especulação

imobiliAria existente nas faixas litorâneas e prestes a ali

ter conseqüencias avassaladoras.

o loteamento das praias, hoje presente em todos os trechos da zona
litorânea, tem implicado sistematicamente no acentuado aplainamento de dunas,
desmonte de falésias, poluição dos recursos hidricos superficiaís e subterrineos,
desmatamento e aterros de manguezais, ocupaçio de faixas de praias, empobrecimento
da biodiversidade e acúmulo de lixo, dando origem a inúmeros problemas ambientais
que tendem a inviabilizar a dinimica desses ecossistemas e, até mesmo, a atívidade
torlstica.

Sem sombra
de dúvida, a IIlAII.ifesta poluição do ar e da água pela ação do homem agravou-Se nos
últimas décadas. Em nosso país, é inquietante a contínua violação do meio ambiente.

A região Nordeste é, no Brasil, a mais suscetível aos processos de
desertificação. Isto se deve às suas condições climáticas, natureza dos solos e da
cobertura vegetal. De fato, em estudo comp8Illtívo realizado por sensoriamento remoto
nessa região entre os anos de 1984 e 1990, foi possivel detectar uma reduçio na área de
cobertura vegetal nativa de 1.002.915 Jan2 p8Ill 725.%5 Jan2.

No Ceará, em 1990, a área antrópica era de 124.333 km2 , ou 84%
de seu território, restando apenas 23.683 km2 de vegetação nativa remanescente, ou
seja, 16% de seu território, cuja área total é de 148.016 Jan2.

A faixa litorânea cearense vem sofrendo os consequenctos da
crescente expansão urnana, geralmente desordenada, da especulaçio imobiliária, da
privatização de praias e diluição de esgotos.

A especulação imobiliária, no entanto, é a maior responsável pelo
problemático quadro sócio-ambiental existente no litoral cearense. Favorecidos por uma
legislação pouco rigida, os incorporadores imobiliários apossam-se da zona Iitorinea
para ofertar residências de veraneio.

a atender a

comunidades
"mobiliários·,

A presente iniciativa visa,

necessidade de manutenção da identida

locais, prevenindo-se e coibindo-s~ os des a

... ~ l'I'eG\ ... "'...
o.~u[ JACIC:SON piUIM

Verifica-se, no sPio das comunidades abrangidas,
arraigado sentimento de preservação de seus bens naturais e de

manutenção de equilibrio do ecossistema - valores que a nação

deve preservar.

'c.Ã:.;O üE i\ECEBlMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N' 4.579/94
O patrimônio cultunll e os modos tradicionais de vida dos

habitantes das regiões costeiras são também afetados pela eliminação de traços
históricos, artísticos e paísagisticos.

Nos tennos do Art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, o Sr. Presidente da ComiJ5lo determinou a abertura - e díwlgaçio na ordem
do Dia du ComillÕel, • de prazo para recebimento de emendas (5 Sestões), no período de
20104195 a 27/04195. Findo o prazo, nIo foram recebidas emendas.

Entretanto, o Brasil vem se destacando no cenário mundial pela
fonoa Corajosa com que vem adotando nonnas proteciouistas do meio ambiente. A

éonstituição Federal, leis federais, decretoo constituições estadnais, leis municipais,
nonoas e portarios abrigam amplo ordenamento ambiental.

Sola da Comissio, em 28 delbril de 1995 A Constituição Federal detenoina a defInição, em cada unidade da
Federação, de espaços territoriaís a serem especialmente protegidos, cuja alteração ou
supressão só poderá ser frit~ ~tnv"s '.!e lei, sendo vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade e os atributos que justifIquem sua proteção.

?1T.eé3eel2..- CD/9
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS,

Dessa fonoa, a proposição, ora sob exame, analisada sob o ponto de
vista estritamente ambiental, deve ser considerada adequada e oportuna, pois a criação
da Area de Proteção Ambiental (APA) de Caetanos certamente propiciará meios para a
prática de um efetivo gerenciamento do espaço geográfico costeiro daquela região. No
entanto, entendemos que, sob aspectos técnico-Iegislatívo e fonoal, o projeto de lei deve
sofrer alguns reparos.

I- RELATÓRIO

Deseja o i1ustr>: Deputado JACKSON PEREIRA, através do Projeto
de Lei nO 4.579, de 1994, criar uma Áica de Proteç!o Ambiental (APA) no EstIdo do
Ceará, na localidade Iitorinea em que se encontra a Vila de Caetanos.

De acooIo com o projeto, a área de 900.000 ha., aproximadamente,
será delimitada pelo Instituto BraslIeiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
RenoviveiJ • mAMA • 110 prazo de 180 diu. o plano de manejo da Área de Proleylo
Ambiental ele CUlIIIOI Itri superviliOlWla por \IIlI COllSCIho compoato por metllbrOl
dOi órgIOI elepro~ IDlbiental. rcprellDtanllll das comUllidades interessadas.

Em l1li justltIclÇlo, o nobre autor informa qIIll lIe trila de antlga
reivindicaçlo das COIIlUIIidadellocais, lIlI1l vez que oacelerado ptOCellO de eapcculaçlo
lmobiliirla poderi Ievu • deandailo do meio IIIIbiellllll1lllll/lla :tOIlI CORcUa.

O Sr. Prelidentc delta ComilClo determinou • abertura de prazo
para aprellDtIÇIo de CIIIIDdu. BJIOlIdo o prazo, lIenhllll1l metida foi apretentada.

EIlt , orelatório.

Assim é que, ao delegar ao mAMA a tarefa de delimitaçio da área
de proteçio ambiental, o projeto de lei não oferece ao parlamentar - que votará a matéria
- a oportunidade de conhecer previamente a área que se destina à proteção ambiental.
No nosso entendimento, a delimitação da extensão de terra a ser preservada penuitirá a
prévia apreciação do objeto beneficiário da lei. Se assim ocorrer, poderá o legislador
fazer um juizo de mérito, e, ao mesmo tempo, será assegurada a oportunidade de se
conhecerem todos os espaços territoriais compreendidos nos 900.000 M., destinados à
proreção legai pelo art. 1° do projeto de lei, e os seus componentes, tais como dunas,
manguezais, restingas, encostas, mananciais, estuários, coberturas vegetais, a flora e a
fauna.

Permitindo-nos, ainda, observar que o projeto em cp/grafe deu:. de
relaoionar as proibições e restrições às atividades potenciaImente poluidoras que po.l.l&m
degradar os bens de valor eool6jlico existentes na área protegida.

Entendemos, ainda, que, se a lei fosse promulgada sem estes
diapositivos, poderia tornar-sc inócua, pois, stIvo melhor juizo, Ilio haveria como
fllICaIiw • lIIa apUcação enquanto Dlo folSC determinado o espaço por ela protegido.
Além do nWs, • pre.delimitaçlo ora sugerida poderia determinar BC • irei prevista de
900.000 ha. estaria superdimensionada ou subdimensionada.
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Além disso vimos que .. Are.. de Proteçio Ambienll1 que já
existem em nosso país são hoje mal supervisionadas pelo IBAMA, visto que o mesmo
nio possue recursos humanos e financeiros necessários para que lIlD ttabalho de
fiscalizaçlo seja feito de maneira satisfatória em todo o pais. A criaçIo de mais uma
APA iria apenas sobrecarregar mais o mAIiIA, que já é sacrificado na tentativa de
supervisão da!! ÁIeu de Proteçio já existentes.

Pelo exposto, ~mbora reconheçamos a justa intençlo e o nobre
escopo do ilustre autor, manifestamo-nos pela rejeiçlo do Projeto de Lei nO 4.579, de
1994, na forma ora apresentada.

o Congresso Nacional decr.ta.

Art. 1. Os profissionais de Fonoaudiologia,
como definidoa na Lei n. 6.965, de 09 de dezembro de 1981,
ficam sujeitos a prestaç60 mAxima ~e 30 (trinta) horas
semanais de trabalho.

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

SlI1adeComissio,emEP de~ de 1995.
contrArio.

Art, R.VOglllll-S8 as disposiçõ.s e.

N - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, em
reunião ordinária realizada, hoje, rejeitou o Projeto de Lei n° 4.579/94, nos termos do
parecer do relator

Estiveram presentes os Senhores Deputados Sarney Filho:Presidente. Celso
Russomanno, Maria Valadão, Remi Trinta, Vice·Presidentes. Luciano Pizzatto. SaJomlo
Cruz. Vilson Santini, AJbérico Filho. Socorro Gomes, Freire Junior, Pimentel Gomes
Vanessa FeIipre. Agnaldo Timóteo, Fernando Gabeira. Gitney Viana, Laura Carneiro:

Sdvernani Santos. Sérgio Carneiro, Gervásio OlIveira, José Carlos Vieira. Marcos Lima,
Ivan Valente, Itamar Serpa, Nelson Otoeh e EUon Rohnel!.

Sala da Comissilo, em 09 de agosto de 1995.

Deputa/II{iQ~#;
I

PROJETO DE LEI N° 4.784 -A, DE 1994
(DO SR. AR! KARA)

Fixa limite para a duração semanal do trabalho dos
fonoaudiólogos; tendo parecer da Comissão de Traba
lho, de Administração e S~rviço Público, pela re
jeição.

(PROJETO DE LEI N9 4.784, DE 1994, A QUE SE REFERE
O PARECER)

SUMÁRIO

- Projeto inicial

- Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
-termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

ms:rIFICAÇAo

Os FonoaudiOlogo' tiverlllll regulamentado o
exerclcio de sua profissio pela Lei n~ 6,965, de 1981. O
diploma legal referido, entre outros dispositivos, conceituou
esse profissional, estabeleceu-lhe a cOlllpetência, criou os
Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia, definindo
lhes a forma de conatituiç60 e renovação. N60 dispOs,
entretanto, sobre duraç60 especial para o trabalho dos
FonoaudiOlogos.

Na eafera da administraçio. pl1blica federal,
desde 1987, pela Lei n. 7.626, foi definida em 30 horas
semanais a duraçio do trabalho dos profissionais da
Fonoaudiologia.· O projeto de lei que ora apresentamos
objetiva estender ~s demais esferas administrativas, pl1blicas
ou privadaa, a mesma carga hor6ria semanal,

O profissional d. Fonoaudiologia exerce
atividade da Area de sal1de, para a qual se habilita péla
formaç60 em curso de nlvel superior, COIllo d.finido na Lei n.
6.965/81, suas atribuições incluem d.sde o diagnOstico até a
terapia dos distl1rbios relativos ~ comunicaç60 oral e
escrita, voz e audiç6o; aperfeiçoamento dos padrões de voz e
fala; pesquisas na eapecialidade; direç60 de s.rviços de
Fonoaudiologia; assessoramento de entidades pl1blicas e
privadas no ambito da matéria. Ex.rce a sua especialidade em
escolas e creches, no campo industrial e em consultórios,

O trabalho do fonoaudi610go muito lhe exige,
em termos flaicoa, porque se apoia no uso constante da
prOpria fala, Também em termos emocionais se pode avaliar o
desgaste que acarreta, uma vez que se efetiva em contato co.
adultos, e principalmente crianças, com d.ficiências d.
car6ter complexo, que muito exig.m do terapeuta. H60 raro o
profissional da Fonoaudiologia, submetido a jornadas de
trabalho mais exten.a., vê-se ~s.voltas com o estr.... •
dificuldade com as pr6prias cordas voeai., utilizadas e.

excesao.

Nada mais justo, diante do exposto, do que
estender aOS Fonoaudi6logos, na atividade privada éolllO na
pl1blica, o limite de 30 horas semanais de trabalho a que ele

pr6prio faz jus no serviço pl1blico federal. Profissionais de
atividade asaemelhada jA conquistaram esse direito, como os
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais pela Lei n. 8.856,

de 1. de março de 1994.

Contamos, pois, com o valioso apoio do.
nossos ilustres Pares para a aprovaç60 deste projeto, de
tanta importAncia não só para 08 profissionais que procura
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beneficiar, mas também para aqueles que utilizam ou podem vir
a utilizar os serviços deles.

Sala das Ses.õ•• , em\'3 d.

~k
Deputado ARY KARA

"LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PFLA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEG1SLÁTIVOS.CID!"

LEI N~ 6.965, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1981

de 199 •

Parágrafo único. No ato da inscriçto exisir·se·á diploma de cura0
superior de Fonoaudiologia ou habilitaçto lesal equivalente e registro
no Conselho Regional respectivo.

Art. 3~ Poderá haver ascensto funcional para a categoria mencio·
nada nesta lei de ocupantes de outras categorias funcionais, observado
o disposto na regulamentaçto específica, desde que poaauam as qualifi
cações exigidas para o seu provimento.

Art. 4~ A despesa com a execuçto desta lei correrá à conta das
dotações próprias do Orçamento da Unito e das autarquias federais.

Art. 5~ Esta lei ~ntra em visor na data de sua publicaçto.
Art. 6~ Revogam·se as disposições em contrário.

JOSE SARNEY
Aluízio Alves

B '1' 10 de novembro de 1987; 166~ da Indenendência e 99~ da
Di.p(Ie .obre a re,ulmneat8ç.o da proli.· • r~sl la,

••0 de FoaOBudi61060. e dmnaiaa outra. Repubhca.
provid'nci••.

ANEXO
(Artigo I? da Lei n? 7.626, de 10 de novembro de 1987)

O PRESIDENTE DA REPúBLICA. faço saber que o Coneresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. I! É reconhecido em todo território nacional o exercício da
profiaato de Fonoaudiólogo, observados os preceitos da presente Lei.

Paráerafo único. Fonoaudiólogo é o profiaaional, com eraduaçlo
plena em Fonoaudiologia, que atua em pesquisa, prevençto, avaliaçto
e terspia fonoaudiológicas na área da comunicaçAo oral e escrita, voz e
audiçto, bem como em aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz.

Art. 2~ Os cursos de Fonoaudiologia serAo autorizados a funcio·
nar somente em instituições de ensino superior.

Par'erafo único. O Conselho Federal de EducaçAo elsborará novo
curriculo mínimo psra os cursos de Fonoaudiologia em todo o território
nacional.

Grupo

Outru Atividades de
Niv~1 Superior
INS·900 ou I..T·NS·9001

C.tecoria Funcional

FonoaudiôlolO

CódilO

NS·940 ou
LT·NS·940

Referincia d. Vencimento
ou Salário por el....

C'I~~~~'E'~~i'~l' .:.... NS:22 ~. 25
el C - NS·17. 21
el B - NS·12 • li
ClasH,Â. -NS· &.U

Art. 3~ O exercício da profissAo de Fonoaudióloso será assesura-
do:

s) aos portsdores de diploma expedido por curso superior
de Fonoaudiolosía oficial ou reconhecido;

bl ao. portadores de diploma expedido por cura0 cons'nere
estranseiro, revalidado ns forma da legislaçto vigente;

cl BOI portadores de diploma ou certificado fornecido, até a
data da presente Lei, por cursos enquadrados na ResoluçAo n~

54/76, do Conselho Federal de EducaçAo, publicada no Diário
Oficial da UniAo, de 15 de novembro de 1976:

§ 1~ Os portadores de diploma ou certificado de conclusto de cur
so teórico-prático de Fonoaudiologia, sob qualquer de suas denomina
ções - Losopedia, Terapia da Palavra, Terapia da Linguapm e Orto·
fonia, bem como de Reeducaçto da Linguagem, ministrado até 1975,
por estabelecimento de ensino oficial, terAo direito ao registro como Fo·
noaudióloso.

§ 2~ Serlo assegurados os direitos previstos no art. 4! aos profis
sionais que, até a data da presente Lei, tenham comprovadamente exer·
cido cargos ou funções de fonoaudiólogo por prazo nto inferior a 5 (cin
col anos.

LEI N~ 7.626, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1987

Fiz. Olf valores de retribuiç60 d. Catt1
gari_ Funcional de Fonoaudió/o60. e di ou.
tru providlncia•.

.0 PRESIDENTE DA. REPl!BLICA, faço saber que o Congresso
NaCionai decreta e eu sancIOno a seguinte lei:

Art. 1~' ~s classes integrantes da Categoria Funcional de Fonoau'
diólogo, incl~i~a no Grupo·Outras Atividades de Nivel Superior, desig.
nada pelo Codlgo NS-940 ou LT·NS-940, corresllondem as referências
de vencimento ou salário por classe, estabelecidas no anexo desta lei.

. Art. 2! O .i~~esso n!, Categoria Funcional de Fonoaudiólogo faro
se·a n~ classe 1D1Cla~ me~l~nte concurso público de provas, no regime
da leSlslação trabalhista e Jornada de 30 (trinta)'horas semanais.

LEI N9 8.856, DE 19 DE MARÇO DE 1994

Fju • jomIdo de 11&IlIIho doa proIlaiO<lllJ
FiIiotenpeuIo e Tenpoal& OcupociOlll1.

O P R E S'1 D 11: N T E D A R E P () 8 L I C A
LeI' FIço sabor que o CoaJl'CllO NlIOiOIlI1 dec1elle eu _ • "«uinte

. Ar!. I' 00~ FIIi-.a e Teropeull 0cup0cI0lIal fIcuIo IUjeilOl l
pnII&ÇIo l1IÚÍIII& de 30 baru-.-lI de lrIIlIfho.

Ar!. r ilIla LeI omra CIIl viIllI' Da cIa1a de lUA pubJicaçlo.

Ar!. 3" Revopm... u diIpoIiçllea CIIl coatr*Io.

Jtopdb1lca. lIlUllia, 19 de _rço de 1994, 173" da iDdepelIcIbcia e 106' da
ITAMAR FRANCO
Wallar S.nlH

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.784194

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia·

das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 23106195, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 4 de julho de 1995.

/'

V'JJ!~~,-
T~~~ade Almeida

Secretária
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~rJteEC?~Ae- ~

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVICO PÚBLICO

1- RELATÓRIO

Pelo projeto de lei acima caracterizado objetiva o ilustre Deputado

ARY KARA limitar em 30 horas semanais a duração do trabalho dos fonoaudiólogos,

equiparando-os. nesse panicular. aos. Iisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. que já

usuli'uem desse benelicio por torça da Lei n° &856. de 1994

Justifica o nobre Autor a sua proposição com o argumento de que

o trabalho do fonoaudiólogo lhe acarreta desgaste tisico e emocional. pelo uso constante da

própria lãla e pela eircunstància de lidar "com adultos e principalmente crianças com

deficiências de caráter complexo" Diz. ainda,' que o lonoaudiólogo já faz jus a esse limite

semanal de 30 horas de trabalho no serviço publico lederal.

Nlo foram apresentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

Embora tenhamos toda a simpatia pelo trabalho do fonoaudiólogo.

tão importante no contexto da assistência á saude em nosso Pais. achamos que. no âmbito

da iniciativa privada. não é justificável se estabeleça por lei o limite de duraçào do trabalh~

de que trata o projeto. É matéria que. no contexto atual de tlexibilizaçio das relações de

trabalho. deve ser disposta por meio de negoci,çio coletiva.

Mencione-se. a proposito, que a Secretaria de Relações do

Trabalho do Ministério do Trabalho. após exame do projeto ora analisado. manifesta-se

contrário a que se aprove "Sob o ponto de vista da medicina ocupacional e da própria

atividade de fono'audiológicos." -- diz o parecer daquela Secretaria -- " nlo vemos razio

para a redução de jornada de trabalho".

Em razio do exposto. o nosso voto. no meritQ. e pela rejeição do

Projeto de Lei n° 4.784. de 1994

Setembro de 1995

Sala da Comissão. em \I de ~'J~ J de 19Q5

:oL- PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração
P6blico, em reunião ordin6ria realizada hoje,
unanimemente, o Projeto de Lei n l2 4.784/94, nos
parecer do Relator.

e Serviço
REJEITOU,

termos do



Setembro de 1995 DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

Estiveram presentes os senhores Deputado Wigberto

Tartuce, Presid~nte, presentes os Deputados José Pimentel e

Zila Bezerra, Vice-Presidentes; Valdomiro Meger, Jorge Wilson,

Roberto França, Ildemar Kussler, João Mellão Neto, Paulo

Rocha, Sandro Mabel, Zaire Rezende, Jair Siqueira, Jai~

Bolsonaro, Wilson Braga, Luciano Castro,· Agnelo Queiroz,

Miguel Rossetto, Chico Vigilante, Paulo Feij6, Paulo Paim,

José Carlos Aleluia, Jair Meneguelli, e-Wilson Cunha.

Sala da Comissão, em 30 de agosto de 1995.

PROJETO DE LEI N° 4.966-A DE 1990
(DA SRA. RITA'CAMATA)

Sábado 16 22381

Acrescenta § 69 ao art. 39 da Lei n9 7.596, de 10 de
abril de 1987; tendo parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela rejeição.

(PROJETO DE LEI N9 4.966, DE 1990, A QUE SE REFERE O
PARECER)

SUMARIO

I. - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
- termo de recebimento de emendas

111 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas .. 1992
- termo de recebimento de emendas - 1995
- parecer dQ Relator
- parEtC8r da Comissão
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o Congresso Nacional decreta:

"Art. 3~

oJust if i cação

Art. 3.2 Revogam-se as disposições em contr6
rio.

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publlcação.

§ 2.ll O Poder Executivo estabelecerá, no re
gulamento mencionado no caput deste artigo, os
critérios de reclassificação das funções de
confiança. de transposição dos cargos efetivos
e empregos permanentes integrantes dos atuais
planos de classificação de cargos e empregos,
bem como os de enquadramento dos respectivos
ocupantes, pertencentes às instituições fede
rais de ensino superior ali referidas. para
efeito de inclusão no Plano Único de Classifi
cação e Retribuição de Cargo e Empregos.

§ 3.ll Os atuais servidores das autarquias fe
derais de ensino superior, regidos pelo Esta
tuto dos Funcionários Públicos Civis da União,
serão incluídos no Plano Único de Classifica
ção,e Retribuição "de Cargo e Emprego. sem pre
1uízo de sua permanência no respetivo regime
jurídico, aplicando-se-lhes O disposto no § 4A

deste artigo.

§ 5.ll O dlSpostO neste artigo e seguintes
aplica-se aos Centros Federais -de Eduçaçãc
Tecnológica e aos estabelecimentos. de ensino
de 1.ll e 2~ graus, subordinados ou vinculados
ao Ministério da Educação.

a) os cargos efetivos e empregos permanen
tes, estruturados em sistema de carreira, de
acordo com a natureza, grau de complexidade e
responsabilidade das respectivas atividades e
as qualificações exigidas para o seu desempe
nho:

§ 4.ll A partir do enquadramento do servidor
no Plano Único de Classificaçio e Retribuição
de Cargo e Empregos, cessará a percepção de
Qualquer retribuição nele não expressamente
prevista.

b) as funções de confiança, compreendendo
atividades de direção. chefia e assessoramen
to.

Art. 3 A As universidades e demais institui
ções federalS de ensino superior, estruturadas
sob a ~orma de autarquia ou de fundação púb11
ca. terão um" Plano Único de Classificação e
Retribuição de Cargos e Empregos para o pesso
al docente e para os servidores técnicos e ad
minsitrativos, aprovado, em regulamento, pelo
Poder Executivo, assegurada a observân~ia do
princípio da isonomia 'salarial e a uniformida
de de critérios tanto para ingresso mediante
concurso público d. provas, ou de provas e tí
tulos, Quanto para a promoção a ascensão fun
cional. com valorização do desempenho e da ti
tulação do servidor.

§ 1A Integrarão o Plano Único de Classifi
caçção e Retribuição de Cargos e Empregos pre
visto neste artigo:

aviltrada nesta proposição, por
visa sanar tal situação, ensejan
os fins em tela, será computado o
serviço federal, estadual e

§ 6~ Para fins da gratificação adicional
por tempo de serviço. da licença especlal
e do semestre sabático. serão conslderado
os tempos de servlço pÚblico federal. es
tadual e mu~iclpal."

LEI N.ll 7.596, DE 10 DE ABRIL DE 1987

Altera dispositivo do Decreto-Lei nQ
200, de 2S de fevereiro de 1967, modifica
do pelo Decreto-Lei nQ 900, de '29 de se
tenmro de 1969, e pelo Decreto-Lei nQ
2.299, de 21 de novembro de 1986, e dá ou
tras provi dinci as.

Art. 1~ O art. 3~. da Lei nA 7.596. de 10 de
abrl1 de 1987. passa a viger acrescldo do se
guinte § 6.2:

Em se tratando de providência de justiça,
temos plena convicção de seu acolhimento.

Nos termos do Decreto nA 94.664, de 23 de
julho de 1987. Que regulamentou a Lei n.2
7.596, de 10 de ab~il de 1987, referente ao
Plano Único de Classificação e Retribuição de
Cargos e Empregos, os integrantes do Magisté
rio Federal Superior têm computado exclusiva
mente o tempo de serviço público federal para
fins de percepção de algumas vantagens
pecuniárias, como o adicional por tempo de
serviço, a licença especial e o semestre
sabático.

Esse critério adotado na regulamentação do
referido diploma" legal se nos afigura injusto,
pois prejudica número apreciável de professo
res das instituições universitárias federais
que contam com tempo de serviço anterior em
estabelecimentos de ensino superior estaduais
e até mesmo mantidos por alguns municípios.

A medida
conseguinte,
do que, para
tempo de
municipal.

Sala das Sessões,' 25 de abril de i990.
Deputada Rita Camata.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS

COMISSÕES PERMANENTES
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COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REOAÇAo

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

P4U-.EG,e éJ>/7
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PUBLICO

PROJETO DE LEI NQ ~.966/90
I - RELATÓRIO

Nos termos do art. 24, § lQ, combinado com

o art. 166, e do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da C!

mara dos Deputados, e do item 111 do Ato da Mesa nQ 177/89,
Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do

Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emenQas ao
projeto, a partir de 16.04.91 , por 05 sessões. Esgotado o

prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 23 de abril de 1991.

O projeto de lei em análise objetiva acrescentar parágrafo
6D ao artigo 3D da Lei nD 7.596, de 10 de abril de 1967.

Com a alteração, pretende a autora que os tempos de
serviço público estadual e mUnIcipal, a exemplo do que ocorre com o federal,
sejam considerados para fins da gratificação adiCionai por tempo de serviço, da
licença espeCial e do semestre sabático, beneficiando os Integrantes do
Magistério Federal Superior. .

Segundo a Justificativa apresentada, o Critério adotado no
Decreto nD 94.664/67, que regulamentou a Lei nD 7.596/67, referente ao Plano
Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, é "injusto, pois
prejudica número apreciável de professores das mstituições universItárias
federaIS que contam com tempo de servJi;o antenor em estabelecImentos de
ensino superior estaduais e até mesmo mantIdos por alguns munIcípios".

HILOA DE SENAI~~WIEOERHECKER
Secretária

Finda a legislatura anterior sem que .. proposição em
análise pudesse ser apreCIada por esta ComIssão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, a autora solicllou seu desarquivamento com
base no art. 105 do Regimento Interno da .Câmara dos Deputados - RICD,
retomando o projeto de lei sua tramitação desde o estágiO em que se
encontrava.

COMISSÀO DE TRABALHO, DE ADMIrISTRAÇÀO E SERVIÇO POBLICO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N9 4.966/90

11 - VOTO DO RELATOR

É o relatório,

Em primeiro lugar, é precIso focalIzar o contexto em que foi
apresentado o PL nD 4.966190.

À época já haVia sido promulgada a Constituição Federal
de 1966, prevendo, em seu art. 39, a instituição de "regIme jurídico único e

planos de carrelfa para os sefVIdores da adminIstração pública dlfeta, das
autarqUIas e das fundações públicas".

Cabe-nos, agora, relatar o PL nD 4.966/90, nos termos do
que dispõe o art. 32, inciso XIII do RICD.

Aberto o prazo regimental para apresentação de emendas,
nenhuma foi recebida.

,,,,,.;~_. __o de 1992.

Antonio

Sala ãa COffi~ssã~

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimen
to Interno_da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 19, I,
da Resoluçao n9 10/91, o Sr. Presidente determinou a abertura
- e divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para
apresentação de emenda~, a partir de 10 / 09 /92 ,por cin
co sessões. Esgotado o~prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto. '

Além disso preVia-se, no art. 206, inCISO V, a ''valonzação
dos profissionaIs de ensino, garantIdo, na forma da lei, plano de carreIra para O
maglsténo público, (.. .) assegurado regIme juridico único para todas as
instituições mantidas pela União".

COMISSÃO DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Porém, a Lei nD 6.112/90, que "dispõe sobre o regime
jurídico dos SefVIdores Públicos Civis da União, das autarqUIas e das fundações
públicas federaiS", foi sancionada no dia 11 e publicada no dia 12 de dezembro
de 1990, posteriormente, portanto, à apresentação do PL em exame, datado de
25 de abril de 1990.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N" 4.966/90

Assim, por força dos dispositivos constitucionais acima
citados e do art. 1D da Lei nD 6.112190, os servidores das InstItuições Federais
de EnSinO, anteriormente enquadrados no Plano Único de ClaSSificação e
Retribuição de Cargos e Empregos, passaram a ser regidos pelo Regime
Jurídico Único - RJU dos servidores públicos civis da União.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmar'!' dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 26/03/95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao proJeto,

Sala da Comissão, em 6 de abril de 1995.

Desta forma, o projeto de lei em exame, a partir da edição
do RJU, ficou prejudicado, pOIS trata de alteração na LeI nD 7.596/67 que, se
não foi explicitamente revogada em sua totalidade, o foi naquilo em que se
contrapõe â Lei nD 6.112190.

No caso específico da matéria objeto deste projeto de lei, o
art. 103 do RJU, que.regulamentou o § 3D do art, 40 da Constituição, prevê:

Tal~Id~~
Secretária

"Art, 103. Contar-se-á apenas para efeito de
aposentadoria e dispOnibilidade:

I - o tempo de servIço público prestado aos
Estados, Municípios e Dístnto Federal".

Como o dispositivo também se aplica aos integrantes do
Magistério Federal Superior, torna-se inócua a alteração, pois encontra-se
derrogada a legislação que pretende modificar.
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Alertamos também para a Inconstitucionalidade da
iniciativa, que deve ser reconhecida na Comissão de ConstitUição e Justiça e
de Redação desta Casa, com base no art. 61, § 1°, Inciso 11. alinea "c", da Lei
.Maior.

Nossa análise, porém. deve centrar-se no mérito da
proposta, finalidade desta Comissão. Ainda assim. não podemos concordar
com uma proposta que, ao tentar fazer Justiça à classe dos professores do
Maglsténo Federal Supenor, comete o erro de, pnvlleglando-os, desconsiderar
todos os demaiS servidores submetidos ao Regime Jurídico Único.

Em vista do exposto, votamos pela rejeição. no ménto, do
Projeto de Lei nO 4.966/9D.

cas ou enti.dades credenciadas em atividades culturais, sem

fins lucrativos, a serem determ1nadas pelo Poder Executivo.

Parágrafo ún1co - As cóp1as a que se refere este

artigo serão fornec1das pelos autores sol1c1tantes, em perfei

to estado, sem ônus para o órgão depositário.

Art. 2° - As cópias depos1tadas segundo d1spos1çÕQS

des ta lei só poderão ser exib1das pela própr1a cinemateca ou

entidade credenciada em ativ1dades culturais, sem fins lucra

tivos, proibida a cobrança de 1ngresso ou contr1bu1çào

1ndireta.

Parágrafo ún1co Caso seJa cobrado 1ngresso,

Sala da Comissão, em .:.~' de ::..' '-<c -c

j.. -,.

Deputado SANÓRO MABEL
Relator

ttr- PARECER DA COMISSÃO

de 1995.
contribu1ção de associados ou qualquer outra forma de pagamen

to indireto, 05 responsáveis pela eXl.b1ção fJ..cam sujeitos ao

pagamento de d1reJ.to5 autora1S, na forma da Le1 nO 5 .. 988, de

14 de dezembro de 1973.

Art. 3° - Os autores que realJ.zarem obras cinema

tográficas naciona18 ou em co-produção com outDCS países, com

f1nanciamento total ou parc1al ou com 1ncent1voS f1scais do

obrigatoriament«.
Parágrafo único - O arqu1vamento ob't"1.lJ"at~r10 A T.1~

se refere este artigo será real1zado até 60 (sessenta) dI.3s

após a primeira eX1bição púb11ca da obra.

A Comissão de Trabalho, de Administração
Público, em reunião ordinária realizada hoje,
unanimemente, o Projeto de Lei n Q 4.966/90, nos
parecer do Relator.

e Serviço
REJEITOU,

termos do

Governo brasileiro arquivarão cópias de sua obras

Estiveram presentes os senhores Deputado Wigberto

Tartuce, Presidente, presentes os Deputados José Pimentel e

Zila Bezerra, Vice-Presidentes; Valdorniro Meger, Jorge Wilson,

Roberto França, Ildernar Kussler, João Mel1ão Neto, Paulo

Rocha, Sandro Mabel, Zaire Rezende, Jair Siqueira, Jair

Bolsonaro, Wilson Braga, Luciano Castro, Agnelo Queiroz,

Miguel Rossetto, Chico Vigilante, Paulo Feij6, Paulo Paim,

José Carlos Aleluia, Jair Meneguelli, e Wilson Cunha.

Sala da Comissão, em 30 de agosto de 1995.

/
~~~~
D~utado WIGBERTO.~~_/ __
ty' President

Deputad~'/~~
~~o MABEL

PROJETO DE LEI N° S.31S-D, DE 1990

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI NQ 5.315-C, DE

1990, que "diSpÕe sobre o arquivamento de cópias de

filmes cinematográficos e dá outras providências".

{As COMISSOES DE EDUCAÇAo, CULTURA E DESPORTO, E DE

CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54)

o CONGRESSO NACIONAL decrQta:

Art. 1° - Fica assegurado aos autores de obras cine

matográficas, nacionais ou estrangeiras, exibidas no Brasil, ·0

direito de arquivar cópias de suas obras em cinematecas públi-

Art. 4° - A preservação das cÓpJ..as das obras C1nema

tográf1.cas depo5J..tadas de acordo com esta le1 é de responsa

b1lJ..dade do Poder Execut1VO.

Art. 5° - O Poder ExecutJ.vo regulamentará esta le1.

no prazo de 60 (sessenta) d1as a partJ.r de sua vJ.gênc1a.

Art. 6° - Esta le1. entra em v1gor na data de sua

pub11cação.

Emendas do Senado ao Projeto de LeI da
Cãmara n" ~, de 1995 (PL n' 5315, de
1990. na Casa Ue oJigem). que "õlspõe
sobre o arqUIvamento de copias de filmes
cinematob'Táficos e dá outras providências".

Emenda n° 1
(CorresJlonde ao destaque aprovado em Plenário)

Suprima-se do art. I' do Projeto as expressões "ou estrangetras.

exibidas no BrasIl",

Emenda nO 2

(Corresponde à Emenda n' 1 - CE)

"Suprima~se o art 31:' e seu parágrafo único. renumerando-se os

subseqüentes."

Senado Federal. em JA de agosto de 1995

/&ü -//;~-<ey
Senador José Sarney ~ ~~

Presidente do Senado Federa!
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SDIOPSE

Projeto de Lei da Câmara na 4, de 1995
(PL na 5.315. de J990. na origem)

Dispõe sobre o arqUIvamento de
cópias de filmes cinematográficos e
dá outras providências.

Apresentado pelo Deputado Eduardo Jorge

Lido no expediente da Sessão de 30/1/95. e publicado no DC\ (Se.;:ào lI) de 31í1:'95.
Despachado à Comissão de Educação - CE.
Em 2/6/95, leitura do Parec~r na 351/95-CE. relatado pela Senadora Emília Fernandes,
pela aprovação do projeto. E aberto o prazo de 5 sessões ordinárias para recebimento
de emendas. nos tennos do art 235. 11. "d". do Regimento Interno.

Em 126,'95. a Presidência comunica ao Plenário o ténnino do prazo. sem que á
matáia fossem oferecidas emendas. '
Em 178;95. discussão encerrada. tendo usado da palavTa os Senadores Vilson
Kleinübmg, Eduardo Suplh::Y. Hugo r-;apoleão e Roberto Requião. Em seguida é lido e
aprovado o RQS na J 110/95. de autoria do Seno Vilson Kleinübing. solicitando
destaque para votação em separado das expressões "ou estrangeiras. exibidas no
Brasil". Aprovados o projeto e Emenda na I, ficando rejeitada as expressões contidas
no RQS. A CDIR. para redação final. Leitura do Parecer na 504/95 - CDIR (ReI. Seno
Renan Calheiros), oferecendo a redação final da matéria. Aprovada, nos tennos do
RQS na 1.112.'95, de autoria do Seno Ney Suassuna. de dispensa de publicação.
À Câmara dos Deputados com o Oficio SFN°... ) J:; (;

Senhor Primeiro-Secretário.

Comunico a Vossa Excelência que o Senado Federal
aprovou, em revisão. com emendas. o Projeto de Lei da Câmara na 4. de 1995
(PL na 5.315, de 1990. nessa Casa), que "dispõe sobre o arquivamento de cópias de
filmes cinematog.ráficos e dá outras providências"

Em anexo. encaminho a Vossa Excelência os autógraf0~

referentes às emendas em apreço. bem como, em devolução. um da proposH,:ãú
primitiva. / .------....'.

Senado Federal. em 3J 995

Sábado 16 22385

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DO. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
rfr/



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Felipe Mendes.
O SR. FELIPE MENDES (PPR-PI) _Sr. Presidente, Sras.

e Srs. Deputados, comecei ontem a fazer apreciações e análises so
bre a proposta orçamentária enviada pelo Governo ao Congresso
Nacional. Obtive a confirmação de algumas notícias já veiculadas
na imprensa. E, com aquele sentimento que sempre me conduz
nessa matéria, constatei que a profunda injustiça que se comete
através desse instrumento público é em relação ao processo de de
senvolvimento no País.

O jornal Folha de S. Paulo publicou recentemente matéria
a respeito da concentração de recursos em alguns Estados. Cinco
deles _ Minas Gerais, São Paulo, Paraná,Santa Catarina e Rio
Grande do Sul _ ficam com dois terços dos recursos do DNER.
Apenas Minas Gerais e São Paulo juntos detêm 40,2% dos recur
sos par~ construção, adequação e restauração de rodovias.

E preciso que o próprio Governo, através do Orçamento da
União, reduza as desigualdades sociais, contra as quais o próprio
Presidente Fernando Henrique Cardoso por diversas vezes tem-se
manifestado. "-

Ora, essa injustiça está potencializada pelo Governo, que
ano realiza, através do Orçamento, a correção das desigualdades
que ele próprio está repetidamente detectando.

Sr. Presidente, a região Nordeste é o assunto de que mais
gosto de tratar, particularmente, do problema do abastecimento de
água, da irrigação e do aproveitamento hidroagrícola das barra
gens construídas. Sobre o programa irrigação ainda não pode fazer
nenhuma avaliação, porque não consigo identificar o Estado no
qual se localiza alguns subprojetos, mas o farei na próxima opor
tunidade.

Em relação ao projeto da construção de barragens e açudes
pelo DNOCS, incluindo alguns subprojetos da alçada da Secretá
ria dos recursos Hídricos, do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, constato que dois Esta
dos, Ceará e Pernambuco, estão contemplados com 78% dos re
cursos. Lutarei na Comissão de Orçamento e no Plenário desta
Casa para que essas distorções sejam corrigidas e se estendam re
cursos aos outros Estados.

Dos recursos totais para a construção de barragens no Nor
deste, da ordem de 48 milhões, apenas uma barragem no Ceará
está contemplada no Orçamento com mais de 40%, ou seja, com
20 milhões de reais.

Sr. Presidente, o Governo diz que é preciso concluir as
obras inacabadas e fazer o

aproveitamento econômico e social das obras em fase de
conclusão. Vejo muito contristado que, no Piauí, cinco barragens
precisam ser concluídas, mas nenhum centavo foi destinado para
isso, enquanto dois projetos que estão sendo iniciados foram in
cluídos,

Esta situação não pode continuar, porque o Orçamento deve
refletir uma peça de racionalidade do Governo, e não apenas inten
ções ou benefícios a esta ou àquela região. Há dois outros progra
mas que atendem à região Nordeste. O de desenvolvimento da
pesca no DNOCS, que beneficia com 80% dos recursos no Ceará e
a Bahia , e, para continuar nesta seara, um programa do BNB _
Banco do Nordeste do Brasil, de ampliação, modelização e ade
quação de dependência, num total de 21 milhões de reais, dos
quais 96,6% alocados no Estado do Ceará.

Sr. Presidente, é preciso que esta Casa exerça sua função
maior, que é a de distribuir os recursos do Orçamento segundo os
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O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) _Finda a leitura do princípios da equidade e da justiça social, o que tenho defendido
expediente, passa-se ao em meus pronunciamentos e em minhas ações nesta Casa.

O SR. WALDIR DIAS (pPR-PI. Pronuncia o seguinte
discurso.) _Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, encontra-se hos
pitalizado em Terezina, Capital do Estado do Piauí, o Pe. Raimun
do Dias Negreiros.

Esse nome, pronunciado aqui debaixo dessas campânulas
de silêncio, pode não significar nada para aqueles que não conhe
cem aquele sacerdote e o trabalho que ele prestou no sul do Esta
do do Piauí.

Filho de Manoel Negreiros e de Maria Negreiros (Mani
nha), da cidade de São Raimundo Nonato, fez o curso de Humani
dades no Seminário Central de Santa Teresa, em Salvador.

Destinguindo-se nos estudos, foi enviado a Roma para dou
torar-se em Filosofia e teologia, pela Universidade Gregoriana do
Vaticano, matriculado no "Colégio Pio Latino-Americano". Gra
duado, voltou para sua terra natal, à disposição da pastoral da Dio
cese de São Raimundo Nonato e de Bom Jesus do Gurguéia. Foi
vigário da paróquia de Corrente do Piauí e, por maior parte de
tempo, da paróquia de Monte Alegre do Piauí.

Cidadão de grande cultura, dedicou-se, paralelamente, à
pastoral religiosa, ao ensino.

Em Monte Alegre, minúscula cidade do sur doYiauí, fim
dou um ginásio ao qual se devotou com...todo afmco. Foi uma re
denção para a população daquele Município e dos Municípios
vizinhos. Lá, onde muitos jovens não tinham a menor oportunida
de de passar além dos quatro anos de estudos primários, pobres e
abastados viram surgir a oportunidade de completar os estudos de
primeiro grau, além de poder cursar o segundo grau na Escola
Normal.

Pelo Piauí e pelo Brasil afora, muitos cidadãos podem, hoje,
ostentar o diploma de médico, enfermeiro, dentista, bacharel, eco
nomista, professor e agrônomo, graças ao Pe. Raimundo Dias Ne
greiros.

. Doutorado pela Universidade Gregoriana, em Roma, bem
mais fácil lhe seria sediar-se em qualquer-centro cultural do País e
ali dedicar-se ao magistério e brilhar nos púlpitos, com sua notável
eloqüência. Mas, não. Veio devotar-se ao que havia de mais pobre
e de mais atrasado em sua terra.

Quem pode conhecer os desígnios de Deus? A cultura, o sa
ber, a glória de se doutorar pelas melhores universidades de Roma
não lhe subiram à cabeça. Permaneceu humilde, alegre, cheio de
vida, espirituoso, trabalhador incansável, pároco exemplar e queri
do de seus paroquianos - no meio do povo. Cumprindo sempre
seu lema, tomado ao Evangelho, '1evar a boa nova aos pobres, aos
humildes, aos povos mais necessitados", foi o que fez, até hoje,
através de sua vida. Ninguém será capaz de avaliar os benefícios
que esse cidadão fez ao povo do sul do Piauí.

Poetas e historiadores têm por hábito exaltar, em verso e
prosa, pessoas tidas e havidas como heróis da humanidade. Assim
são-ciIltuados os Alexandres, os Trajanos, os Césares, os Cipiões,
os Banapartes. Carnões cantou os ''brasões assinalados", Olavo Bi
lac enalteceu Fernão Dias Paes Lemes como herói das Bandeiras,
plantador de cidades.

Hoje, quero enaltecer nesta Casa, registrar nos Anais do
Congresso Nacional o nome e a ação maravilhosa d9 Pe. Raimun
do Dias Negreiros, herói do povo de sua terra. Talvez o verdadeiro
herói.

A catedral, em estilo gótico, por ele erguida na pequenina
Monte Alegre, cujas torres brancas pairam muito acima do casario
da cidade, somente rivaliza com o prédio do colégio por ele ergui
do na mesma cidade, ocupando um quarteirão completo.

Ninguém fez tanto pelo povo de sua terra, ou pelo menos
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poucos fIzeram tanto quanto ele fez. É o grande nada dos heróis
anônimos, perdidos no meio do povo.

Se algum dia algum estudioso quiser pesquisar a vida da
quela cidade e daquele povo, aqui fIca esse pequeno registro para
servir de subsídio e de lembrança de que por aquelas plagas pas
sou um varão extraordinário. E, assim, também o faço para ex
pressar minha admiração e agradecimento ao valoroso sacerdote,
nascido de honrada, tradicional e humilde fanúlia de minha terra,
São Raimundo Nonato, acompanhados de votos por seu pronto
restabelecimento.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (pPR - AM Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Deputados, todos nós
estamos habituados a observar o enorme descompasso que tem
ocorrido, no Brasil, entre a fOlmação profissional de nível superior
e a colocação, no mercado de trabalho, da mão-de-obra formada
pelo sistema universitário.

Alguns atribuem a distorção a um tipo de alienação que di
zem haver, nos centros de ensino superior, no que concerne ao que
se passa "extra-muros" das faculdades e escolas.

Outros criticam o próprio conteúdo dos conhecimentos mi
nistrados em sala de aula, dissociados da realidade exterior e sem
um sentido de aplicação. .

As instituições muito têm feito para melhorar o seu padrão
de desempenho didático-científico sob esse aspecto, dando maior
ênfase ao ensino experimental, ampliando o acervo de laboratórios
e ofIcinas didáticas, melhorando os serviços de estágio supervisio
nado, mantendo convênios com empresas e desenvolvendo, de
forma acentuada, serviços e programas de extensão universitária,
atividade que, a partir de algum tempo, passou a ser considerada a
terceira função da universidade, ao lado do ensino e da pesquisa.

Mas, na verdade, o que melhor se fez nesse particular não
foi iniciativa de instituições de ensino, mas do próprio Governo
Federal, e representou a grande mobilização de estudantes univer
sitários que sacudiu a formação universitária neste Pais ao longo
da década de 70.

RefIro-me, Sr. Presidente, ao Projeto Rondou, que levou
milhares e milhares de alunos dos cursos superiores a prestarem
serviços comunitários a populações carentes do Norte e do Centro
Oeste, como uma forma válida e efIcaz de aprendizado vivencial
de suas futuras profissões.

Infelizmente, porém, o projeto, que chegou a ser mantido e
gerido por uma entidade funcional, ligada ao antigo Ministério do
Interior, terminou sendo inviabilizado pelo desinteresse e desestí
mulo do próprio Governo Federal, que o eliminou de sua lista de
prioridades.

Felizmente, porem, Sr. Presidente, o Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso parece ter atentado para a necessida
de de suprir a lacuna deixada pela extinção do Projeto Rondon
com uma ação da mesma importância estratégica e de igual ou
maior envergadura.

Nesta semana, durante cerimônia realizada em Manaus, de
assinatura de convênio entre o lhama e o Ministério do Exército
para fIscalização do meio ambiente na Amazônia, o eminente Mi
nistro Gustavo Krause anunciou que o Governo Federal pretende
arregimentar, nos próximos dois anos, cerca de 30 mil universitá
rios para prestarem serviços comunitários a populações carentes
não apenas do Norte e do Centro-Oeste, mas de todas as regiões
dopais.

O projeto, muito semelhante ao extinto Rondou, já foi bati
zado de Ecocidadania e será lançado, no próximo dia 21 de outu
bro, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Através do Ecocidadania, serão criados campi avançados
das universidades públicas nas cinco regiões. Os estudantes dos

diversos cursos dessas universidades serão enviados a esses campi
para cumprir estágios curriculares. O estágio será disciplina C'lrri
cular dos cursos de graduação das universidades.

Transporte, alojamento e alimentação de estudantes, profes
sores e técnicos envolvidos no projeto vão ficar a cargo do Exérci
to. Os alunos estagiários desenvolverão trabalhos de assistência
médica, odontológica e de educação sanitária e ambiental.

Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Deputados, trata-se do res
gate, ao que parece em dimensão maiúscula, da concepção do Pro
jeto Rondon.

A iniciativa do Governo Federal merece, de nossa parte, o
mais entusiástico aplauso, na certeza de que o Ecocidadania abrirá
horizontes novos para a formação profIssional de nível superior e
contribuirá para a melhoria dos padrões de ensino e de coerência
externa do sistema universitário.

O SR. AGNALDO TIMÓTEO (pPR - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados. esta foi uma
semana altamente positiva para este modesto representante do
povo do Estado do Rio de Janeiro. Imaginem V. Ex's que na refor
ma eleitoral havia, no arL 52. § 30. uma impiedosa aberração 
proibiam-se os "shournícíos". Pretendia-se, Sr. Presidente, impedir
que o povo deste Pais pudesse ter o privilégio de assistir aos seus
ídolos, nos momentos em que se concentram nos palanques daque
les que têm de levar a sua mensagem política.

Alertado por um colega nosso. um Sr. Deputado, corri atrás
das lideranças: o competente Deputado Francisco Dornelles, o De
putado Inocêncio Oliveira, que tem sido muitíssimo carinhoso co
migo e atendido, aos meus pedidos, o Deputado José Amôal e o
nosso maravilhoso Fernando Gabeira, todos, nos deram apoio para
que derrubássemos esta pretensão do Relator da reforma eleitoral.

Sr. Presidente, não fiz isso em defesa de Agnaldo Timóteo,
cantor consagrado; profissional há trinta anos, com quarenta long
plays gravados e mais de oitenta sucessos. O Agnaldo Timóteo
está assegurado, por ser candidato, poderá cantar e irá cantar em
Nova Iguaçu, em toda parte. Vou cantar, porque além de falar com
o meu público. com as pessoas que se identificam com a minha
maneira de ser, também levo a elas as minhas canções de amor.
Mas eu fui correr atrás dos líderes em defesa dos meus colegas, já
que a esmagadora maioria dos cantores brasileiros são pobres.

Imagine. Sr. Presidente, a situação de Zé Ketti, autor deste
poema, um grande sucesso em todo o Brasil:

"Quanto riso. Oh! quanta alegria. Mais de mil pa
lhaços no salão. Arlequim está chorando pelo amor da

.Colombina, no meio da multidão."

Homem falposíssimo, que vendeu centenas de milhares de
discos e recebeu medalha de ouro como prêmio da gravadora, em
determinado momento da sua vida teve de empenhá-la.

B1ecaute, para ser aposentado, precisou pedir ajuda aos seus
colegas para pagar o INSS. Carmen Costa vive com uma pensão
de 500 reais. Orlando Dias, Silvinho, Carlos Alberto, José Ricar
do, Agnaldo Rayol e tantos colegas pobres não poderiam ficar im
pedidos de trabalhar durante as eleições. já que este é um pequeno
espaço que eles têm de quatro em quatro anos.

Sr. Presidente, feito este registro, vou encaminhar a todas as
emissoras de rádio este comunicado, para que saibam que Agnaldo
Timóteo conquistou a sua primeira grande vitória nesta Casa: per
mitir aos seus colegas trabalharem normalmente durante as eleições.

Outra maravilhosa notícia. Sou botafoguense, todos conhe
cem a minha paixão pelo Botafogo. Mas sou um desportista. On
tem, fiquei emocionado com a vitória do Flamengo sobre o Vilez
Sanfielle, da Argentina. Pelo Washington Rodrigues? Não, pela
tranqüilidade, pela paz, pelos jogadores extraodinários que estão vi-
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vendo momentos de grande pressão e precisavam daquela v.itória.
Quero cumprimentar a família flamenguista e os meus ami

gos pessoais Washington Rodrigues e KIeber Leite. Estou torcen
do para que o Flamengo continue ganhando sempre menos do
Botafogo. '

Agora, as más notícias. A Tribuna da Imprensa, mais uma
vez, é odiosamente discriminada. O SEBRAE publica uma matéria
em todos os jornais, menos na Tribuna da Imprensa. É precon
ceito contra a verdade e a independência de Hélio Fernandes. É
uma covardia. Aliás, volto a chamar a atenção da imprensa que co
bre esta Casa para este fato. Por que não denuncia o que está ocor
rendo? Será que não tem independência para fazê-Io? Enviei carta
para o Presidente da República, recebi uma resposta mentirosa, de
volvi outra, mas não me deram confiança. Aliás, o Presidente tem
sido muito simpático com Caetano Veloso, Milton Nascimento e
Gilberto Gil. Mas eu, Agnaldo Timóteo, que apóio suas matérias 
e o faço com muito carinho - solicitei uma audiência e até hoje
não recebi resposta, não me disseram se podem receber no dia 31
de fevereiro.

Estou profundamente chocado com o Secretário Nilton Cer
queira, que é uma pessoa rancorosa e vingativa. Os bicheiros estão
novamente servindo de bode expiatório. Esquecem-se de que os
bicheiros ajudaram todos polítítos do Rio de Janeiro, inclusive o
Governador MarcelIo Alencar. S. Fx", ao pennitir isso, continua
provando que tem uma certa identidade com a traição. Isso é trai
ção, como também o que está acontecendo com Leonel Brizola.
Pertenci ao PDT, deixei o partido, brigamos - só faltamos sairno
tapa -, mas jamais tive ódio, porque brigamos num momento de
destempero. O que estão querendo fazer com Leonel Brizola na
quele Estado é simplesmente uma vergonha, já que MarcefIo Alen
car nem sequer existiria se não fosse Leonel Brizola. S. Ex", que não
era nada, não teria popularidade, seria pó. Acho iSso uma grande c0

vardia. Espero que eles deixem de perseguir Leonel Brizola.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Esta sessão se

transformará em Comissão Geral às lOh.
Concedo a palavra ao ilustre Deputado Edinho Araújo, que

dispõe de cinco minutos, em permuta com o Deputado Nilson
Gibson. , ,

O SR. EDINHO ARAUJO (pMDB - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho a
esta tribuna parabenizar o bom trabalho que o SEBRAE vem reali
zando ao longo de seus cinco anos de existência, visando estimular
e promover as empresas de pequeno porte, que somam, hoje, mais
de quatro milhões de estabelecimento industriais, comerciais e de
serviços, representando 98% das empresas instaladas no Brasil.

De acordo com pesquisa realizada, recentemente, pelo SE
BRAE, o perfll do micro e do pequeno empresário é marcado por
carências em vários setores. A inexistência de uma legislação
compatível com as necessidades do setor produtivo, a falta de uma
política nacional de desenvolvimento, a escassez de recursos e
uma conjuntura econômica que nada assegura aos pequenos negó
cios são as principais causas para as carências estruturais das mi
cro e das pequenas empresas brasileiras!

Com unidades vinculadas presentes nos 26 Estados e no
Distrito Federal, o SEBRAE custeia programas em prol do desen
volvimento tecnológico, estudos, pesquisas, modernização, infor
matização, dentre outras ações estratégicas.

Porém, o Projeto de Lei n° 642, que visa destinar à saúde os
recursos hoje alocados ao Sistema SEBRAE, poderá vir a prejudi
car a entidade, sem contudo, solucionar os graves problemas que
afligem o setor da saúde, com os quais estamos solidários. Busca
mos também uma soJução para esse setor tão fundamental para a
vida do País.

A aprovação do projeto de lei significará ,a liquidação de
uma entidade que representa a única organização de apoio a mi
lhares de pequenos negócios.

Portanto, venho a esta tribuna para demonstrar meu apoio
ao manifesto do SEBRAE a fim de que o referido projeto não tra
ga danos a essa entidade que transforma as micro e pequenas em
presas em verdadeiras alavancas do desenvolvimento nacional,
gerando emprego e renda na economia.

O SR. CARLOS CARDINAL (pDT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, apresentei ontem
requerimento de convocação do Ministro da Agricultura, José
Eduardo Andrade Vieira, para que explique neste Plenário suas
declarações referentes a seu Ministério e especialmente à grave
crise por que passa a agricultura brasileira. •

Ontem, o..Jomal do Brasil divulgou declarações de S. Ex"
de que até o presente momento não teria nomeado ninguém. Ainda
não sabemos se referindo-se aos quadros do Ministério da Agri
cultura ou a outros.

Disse também o Ministro que o orçamento do Ministério foi
cortado pela metade. Por ài se explica a grave crise que atravessa a
agricultura.

Mas o Ministro foi mais longe, afirmou que teria meios de
continuar no Governo. E, nesse requerimento, peço ao Ministro
explicações se é que pode explicar publicamente, sobre os meios
de que dispõe para continuar no Governo Federal.

Esse assunto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é muito grave,
porque a agricultura brasileira passa por um momento de extrema
dificuldade: são milhares de pequenos e médios agricultores espe
cialmente impossibilitados de participar do processo produtivo do
País; e são milhões de brasileiros passando fome, enquanto o Go
verno esbanja o escasso dinheiro nacional em pesadas importações
de alimentos e milhares de toneladas apodrecem nos armazéns pa
gos pelo Governo Federal. E o Ministro da Agricultura fornece de
clarações que, na verdade, -demonstram o desprestígio do
Ministério da Agricultura, a incapacidade do Ministério de fazer
alguma coisa e a falta de qualquer política agrícola deste Governo.
Até porque, decorridos alguns meses do Governo, ninguém sabe 
nem as maiores autoridades o que quer o Governo com a nossa
agricultura.

Fiz esse pedido sabendo que nesses últimos tempos os Mi
nis..tros não têm comparecido à Câmara dos Deputados quando
convocados. Tornaram-se quase uma praxe os depoimentos nas
Comissões Especiais. Mas este Parlamento, no passado, realizou
debates importantes na tomada de depoimentos de Ministros do
Governo. Afinal de contas, aqui é o local onde a representação p0

lítica do País pode inquirir um Ministro de Estado. Aliás o Minis
tro da Agricultura, como já fez em episódios anteriores, hoje
desmente as declarações de ontem, dizendo que não foi bem as
sim, que as verbas do seu Ministério não foram cortadas, que a
história de não nomear ninguém também não é bem assim. Enfim,
ficamos na dúvida, mas é exatamente essa dúvida que nos leva à
conclusão de que estamos realmente à deriva, em relação aos des
tinos da nossa agricultura.

Sr. Presidente, quero aproveitar estes minutos fmais de que
disponho para fazer outro registro. Enquanto continuamos sem ru
mos defmidos para setores estratégicos importantes da nossa ec0

nomia, assistimos a um espetáculo, na Assembléia do Estado do
Rio de Janeiro, que deprime os brasileiros de boa-fé e de boa von
tade. Refiro-me a um julgamento odioso que está sendo feito na
quela Assembléia Legislativa contra o Governador Leonel Brizola.
Evidentemente que até agora a opinião pública brasileira não foi
esclarecida com relação àquele julgamento. Os Deputados Esta
duais, ~videntemente com muita mágoa, com muito rancor, estão



Setembro de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 16 22389

tentando, mais uma vez, cassar os direitos políticos do Dr. Leonel
Brizola; não explicam nada e não dizem no que se estão baseando
para tentar impugnar as contas do Sr. Leonel Brizola.

Evidentemente é um julgamento que agride a Nação brasi
leira, porque tem todas as qracterí)lticas da injustiça. É um julga
mento odioso contra um líder político que, ao longo do tempo, deu
as melhores demonstrações de amor a este País e dedicação à cau
sapública.

Esperamos que a Assembléia Legislativa do Rio.de Janeiro
possa recolocar essa questão no seu devido lugar terminantemente,
até porque os tribunais de contas deste País vivem momentos
apreensivos com esses julgamentos que têm nitidamente uma fei
ção política odiosa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON TRAD (Bloco/PTB - MS. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente. Sf's e Srs. Deputados, a afIrmação do
ilustre Deputado que me antecedeu, justificando requerimento
apresentado ontem para a convocação do Sr. Ministro da Agricul
tura, a fim de ouvi-lo a respeito de suposta declaração que houvera
dado em jantar acontecido em sua residência, na terça-feira. mere
ce reparo, usando-se os mesmos argumentos finais que o honrado
Deputado Carlos Cardinal ofereceu para justificar o martírio do
seu grande Líder Leonel Brizola.

O requerimento do ilustre Deputado parte de uma notícia
falsa. Se mereço crédito nesta Casa, pelo exercício dos. poucos
anos na Liderança no meu partido, o PTB, posso afiançar, porque
estive presente a essa reunião, que não houve a declaração alega
da. Entretanto, isso não evitará que sejamos solidários a um reque
rimento para a oitiva do Ministro neste Plenário, porque é a prática
democrática. Ainda que não estejamos no sistema parlamentarista.
acho que dentro dos limites essenciais, para não atrapalhar o movi
mento administrativo da Casa. muitos dos atuais Ministros 'de Es
tado poderiam perfeitamente vir a esta Casa para dirimir dúvidas e
afrrmar conceitos a respeito de programas de trabalho.

Sr. Presidente, feita a ressalva, aqui me encontro para pran
tear um companheiro falecido ontem na minha cidade, Aquidaua
na, no Mato Grosso do Sul. Refiro-me ao ex-Deputado Federal,
ex-Deputado Estadual e duas vezes Prefeito do Município de
Aquidauana, o saudoso Dr. Fernando Alves Ribeiro, o Tico, que
pertenceu aos quadros do Partido Trabalhista Brasileiro. Estas pa
lavras não têm outro sentido senão a prevalecente imposição de
solidarizar-me com a dor do povo de Aquidauana, de Maria The
reza, sua esposa, e dos seus filhos. Fernandinho, Yone. Zelito e
Odilon.

Sr. Presidente. quero que fique registrado nos Anais desta
Casa a dor do povo de Aquidauana, perturbado profundamente
pela perda do seu Prefeito e Deputado Estadual e Federal. Todos
os mandatos de Fernando Alves Ribeiro tinham a marca de Aqui
dauana. Falava sempre por ela, como se fosse uma espécie diri
mente ou de justificativa dos seus atos. num automatismo chegado
à obsessão. Preso a essas fontes, carregou para os embates políti
cos do meu Estado fiel petebista hoje a própria mentalidade do seu
Município. Ele foi autêntico nas virtudes e nos defeitos.

Senti, portanto. a necessidade de dizer essas palavras e
faço-o em meu nome e em nome do PTB nacional, como homena
gem ao homem público que a Câmara reverencia, e Mato Grosso
do Sul, enlutado. pranteia.

Era o gue tinha a dizer.
O SR. PAULO ROCHA (pT - PA. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente. St's e Srs. Deputados, antes de ser Deputa
do.Federal, estando já no segundo mandato. fui sindicalista. Faço
parte da geração que lutou pela liberdade de autonouúa sindical
neste País. Nesta Casa há ilustres Deputados que também fazem

parte dessa geração. Chico Vigilante, Paulo Paim. Maria Laura:e
Jair Meneguelli. Com certeza há outros Deputados, de outros par
tidos, como o PDT e o PTB, que lutaram para que a legislação hra
sileira mudasse e desse aos trabalhadores condições de lutarem por
seus direitos. Aliás, o projeto de fundação da CUT - central sindi
cal hoje respeitada em todo o País - efetivamente contribuiu, nas
mas e nas fábricas, para a democratização de nosso País. inclusive
revelando grandes lideranças sindicais, hoje grandes Deputados.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso faz parte da gera
ção que contribuiu para a democratização do nosso País. Mas cau
sa-se surpresa a forma como o Governo do Sr. Fernando Henrique
Cardoso está tratando as organizações dos trabalhadores e as orga
nizações sindicais. Foi no ímpeto de impedir que os petroleiros
conquistassem seus direitos e tivessem respeitados seus acordos
que o Sr. Fernando Henrique Cardoso não titubeou em usar inclu
sive as Forças Armadas.

Desta tribuna protesto contra uma portaria ou um decreto
do Governo destinado aos Ministérios que controlam estatais um
verdadeiro ato de autoritarismo. que vai contra a organização do
trabalho. Nesse ato, o Governo manda que dirigentes de estatais e
Ministérios não respeitem sequer acordos ou conquistas celebra
das anteriormente e impeçam ganhos que com certeza são frutos
do poder de barganha da hoje forte organização sindical dos traba
lhadores.

Portanto. venho protestar veementemente contra esse ato de
autoritarismo, que pode ser até crime contra a organização do tra
balho. Atitudes como essas estão se repetindo nas unidades Fede
rativas. No meu Estado. o Governador Almir Gabriel repete o
mesmo ato autoritário que impede os trabalhadores de se organiza
rem, inclusive baixando portarias e decretos. tentando impedir ou
proibir a greve do funcionalismo público. O Governador tenta co
locar na clandestinidade a organização dos trabalhadores, que hoje
é legalizada - caso da Intersindical do Funcionalismo Público do
Estado do Pará.

Assim, Sr. Presidente, venho hoje a este microfone repelir
veementemente esse ato de autoritarismo tanto do Governo Fede
ral quanto do Governo do Estado do Pará.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Tem V. Ex' a pa

lavra.
O SR. GERSON PERES (pPR - PA. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente. quero deixar registrado nos Anais desta
Casa a satisfação do povo da cidade de Cametá, minha terra natal,

. pela inauguração de agência da Empresa Brasileira dos' Correios e
Telégrafos, instalada em um prédio muito antigo. restaurado. que
merece a admiração da cidade.

Em nome do povo paraense, agradeço também ao Ministro
dos Transportes os convênios €lntem assinados, que destinam ver
bas à Transamazônica. destacadamente para os Municiípios do
Baixo Tocantins: Tucuruí. Novo repartimenta e Breo Branco.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - A Mesa autoriza
a divulgação do registro de V. Ex' nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala
vra ao nobre Deputado Benedito Guimarães.

O SR. BENEDITO GUIMARÃES (pPR - PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. o
primeiro problema que se enfrenta para discutir a questão amazô'
nica é o de sabermos qual a Amazônia a que nos referimos. A
Amazônia Legal dos incentivos fiscais, a Hiléia Amazônica segun
do os naturalistas, a Amazônia dos grandes projetos, ricos e preda.
tórios ou a Amazônia desconhecida. de floresta virgem.
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A Amazônia que vamos tratar é a Amazônia clássica, a Hi
léia Amazônica, a Amazônia ribeirinha, onde se localiza a civiiza
ção amazônica construída pelos braços do nordestino, com
destaque ao cearense, raça trabalhadora, corajosa e inteligente.

O processo de saque histórico, da discriminação, do endo
colonialismo e da imposição de modelos econômicos incompatí
veis com a realidade da região, poduziu atualmente tIês
Amazônias distintas:

1) A Amazônia clássica,
. 2) A Amazônia dos grandes projetos,
3) A Amazônia virgem, a explorar.
O grande desafio dos âmazônidas e de todos os brasileiros é

compatibilizar essas três Amazônias, harmonizar seus interesses e
integrá-las ao resto do Brasil. Enquanto não alcançarmos esse ob
jetivo, a região produzirá cada vez em maior quantidade: pobreza,
doenças, conflitos, dificuldades e má qualidade de vida de um
modo geral.

O cenário atual amazônico é de conflito entre a Amazônia
clássica e a dos grandes projetos de destruição e de desordem am
biental, onde se inclui o problema indígena.

Esse conflito é resultante das premissas que embasaram a
tentativa de desenvolver a região que se apoiavam na conviçção de
que a floresta era um obstáculo para o desenvolvimento e, por
isso, tinha que ser denubada e que a estrutura produtiva que cons
truiu a civilização regional era incapaz de tirar a Amazônia da es
tagnação e promover o desenvolvimento.

Evidenciada a riqueza da região, principalmente a do subso
lo, o Governo brasileiro, ávido de recursos para pagar sua dívida
externa, pensou no minério como o caminho para alcançar esse
objetivo, utilizando a Companhia Vale do Rio Doce para esse fim,
que desde 1942 tinha sido criada pelo art. 10 do Decreto-Lei n°
4352, como sucessora da Companhia Brasileira de Mineração e
Siderurgia S/A, que por sua vez já tinha anteriormente encampado
a Itabira Iron e a Itabira de Mineração S/A, empresas que funcio
navam desde 1917 e que foram criadas pelo empresário norte
americano Percival Farquhar.

Assim consid!)rado, a Vale não se instalou na Amazônia
para ajudar a região a se desenvolver, mas apenas para atender
uma necessidade de caixa do Governo brasileiro. Resuita daí o
erro de origem que vem conduzindo o grupo estatal Vale do Rio
Doce para um processo de exploração da região, sem levar em
conta o seu desenvolvimento e sem nunca se preocupar em devol
ver, em benefícios, a imensidão de riquezas que tem gratuitamente
retirado do nosso subsolo.

Se juntadas as causas - premissas equivocadas e missão da
Vale do Rio Doce como agente executora - afloram as razões dos
conflitos e problemas regionais.

O sonho do nosso propalado desenvolvimento, agora um
pesadelo, estava fincado, dependia da resposta dos investimentos
do grupo estatal Vale do Rio Doce e da exploração de uma provín
cia mineral com previsão para esgotamento em 500 anos, confor
me entendimento dos arquitetos da "Nova Amazônia'·'.

A partir desse sonho/pesadelo, grande parte da floresta foi
destruída e os municípios paraenses, sustentados economicamente
pelo extrativismo produtivo, foram inviabilizados para dar lugar
ao novo modelo com novas prioridades. O que, resultou desse pro
cesso foi a fonnação de enonnes exércitos de miseráveis, fonna
dos por ribeirinhos, expulsos de seus Municípios pelo novo
modelo. Exemplo maior dessa anomalia é a radiografia de Belém,
que com aproximadamente 1 milhão e 300 mil habitantes, se dá ao
luxo de possui 800 mil a 900 mil paupérrimos, segundo levanta
mento da UNICEF.

Portanto, o que a Vale do Rio Doce e suas subsidiárias vêm

fazendo no Pará é saque disfaçado, com eficiência administrativa e
tecnologià sofisticada. Todo investimento voltado para a extração
mineral sem verticalização e industrialização se transfonna em in
vestimento predador, a não ser que o lucro da extração e venda do
minério seja reinvestido na região, o que não é o caso.

O que a Vale do Rio Doce e suas associadas vêm fazendo
no Pará, é apenas transferir para outros países nossos estoques de
minérios e outras riquezas, sem nenhuma vantagem para o Estado
do Pará. ''Empreguinhos e comprinhas não promovem desenvolvi
mento econômico, muito menos impostos e royalties, não s6 por
serem insignificantes em relação à evasão da riqueza, como por
que não são investidos de forma produtiva pelo Estado em progra
mas de desenvolvimento econômico.

O exemplo da ICOMI, no Amapá, é a prova mais contunde
ne desse modelo extrativo predador aplicado na Amazônia, ou
seja, passados 40 anos de exploração do manganês, resta para os
nossos innãos do Amapá apenas um enonne buraco. O Estado do
Amapá e os ampaenses ficaram mais pobres e ainda perderam sua
riqueza de subsolo, que em última análise representavam um estoque
de recursos próprios para ajudar o desenvolvimento do Estado.

Uma das formas alternativas de se modificar esse processo
predador, seria a Companhia Vale do Rio doce reinvestir no Pará o
lucro resultante da retirada dos minérios e de outras riquezas do
subsolo. Ao invés de assim proceder, a Vale leva seus grandes lu
cros para outras regiões brasileiras, principalmente a região Sudes
te. Talvez em razão do velho processo endocolonialista em curso,
no qual a Amazônia é olhada apenas como região para enonnes
saques.

A tão anunciada e desejada privatização da Companhia
Vale do Rio Doce toma mais difícil a correção dessa tremenda
anomalia, porque a sociedade paraense que tinha direitos sobre a
exploração da província mineral de Carajás, patrimônio que lhe foi
tirado sem nenhuma indenização ou compensação, ficará impossi
bilitada de cobrar de uma empresa privada os seus direitos.

Como se verifica mudou o objetivo do Governo, do início
da exploração para os nossos dias. Antes, o objetivo era o paga
mento da dívida externa, agora é o da dívida interna. Em outras
palavras, o Governo brasileiro, ditatorialmente, se apropria da
maior província mineral do mundo, pertencentes aos paraenses, e
de fonna impiedosa e irresponsável, usa essa riqueza para pagar
compromissos feitos à revelia do povo paraense, impedindo, dessa
forma, que a nossa região utilize esse estoque de riquezas para ala
vancar a saída da estagnação e dar início ao seu desenvolvimento.
Por muito, mas muito menos que isso, a Bahia e São Paulo, apenas
pela intervenção em dois bancos, fizeram um grande escândalo e
exigiram compensações ao Governo brasileiro.

Precisamos que a Companhia Vale do Rio Doce modifique
os modelos atualmente aplicados e passe a investir no Estado do
Pará o lucro decorrente da comercialização dos minérios que retira
do subsolo paraense, e com isso minimize os prejuízos irrepará
veis que téin causado ao injustiçado e esquecido Estado do Pará.

Chega de exploração e de discriminação. Está é uma ques
tão que tem que ser amplamente discutida com a sociedade civil.

Discordamos totalmente da privatização da Companhia
Vale do Rio Doce porque isso represntaria entregar quase gratuita
mente ao capital privado estrangeiro toda a riqueza do subsolo pa
raense.

N6s, Deputados Federais, eleitos para representar o povo do
nosso Estado do Pará, assim como todos os Parlamentares da
Amazônia, não podemos cruzar os braços e nem servir de mario
netes às Lideranças de nossos partidos, muitas vezes comprometi
das com programas do Governo e, assim, consentir que seja
efetuado esse saque ao nosso Estado, ao nosso povo e a nossa re-
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gião, entregando de graça ao capital estrangeiro a Província Mine
ral de Carajás.

Vamos nos impôr e externar nosso repúdio e nossa adversi
dade a esse processo de privatização, que considero como de lesa
pátria, por contrariar todos os princípios de justiça, o direito de
cidadania e por se caracterizar como saque hediondo de profundas
consequências à saúde econômica do Estado do Pará.

Cumpramos nossa missão neste Parlamento. Lutemos, mas
lutemos de verdade, para que a Companhia Vale do Rio Doce in
vista os lucros conseguidos do nosso subsolo em nossa própria re
gião, ao mesmo tempo em que o Governo recue no seu intuito
determinado de doar ao capital privado estrangeiro as riquezas
pertencentes ao Estado do Pará e a seu povo.

A luta nos levará à vitória, que será acima de tudo uma vitó
ria da Amazônia, do Pará e da população em geral.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Faltam quatorze
minutos para encerrar o Pequeno Expediente. A Mesa quer conce
der tempo ao restante dos Parlamentares inscritos, para podermos
iniciar a sessão marcada para as IOhs, em que analizaremos o qua
dro agrário e de fome no Brasil.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.)

Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, quero endossar o discurso
aqui feito pelo Deputado Carlos Cardinal. do PDT do Rio Grande
do Sul, em defesa do ex-Governador do nosso Estado, ex-Gover
nador do Rio de Janeiro e engenheiro Leonel Brizola. Aqui fica
nossa solidariedade à bancada do PDT e nossos cumprimentos, in
clusive à bancada do PCdoB, que teve a iniciptiva de recolher,
neste plenário, mais de uma centena de assinaturas a um documen
to que vai ser encaminhado, no dia de hoje, ao PDT e· ao ex-Go
vernador do Rio de Janeiro. Só não assinei o documento, porque
naquele momento não estava presente, senão teria assinado.

Gostaria de lembrar que o que se está tentando fazer com o
ex-Governador Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, já fizeram com
a companheira Luíza Erundina, em São Paulo. E lá estava a socie
dade organizada e lá estava o ex-Governador, engenheiro Leonel
Brizola em defesa da companheira Luíza Erundina.

Queiram ou não queiram, Leonel Brizola é um marco da
história política deste Pais e um homem que sempre esteve na trin
cheira da resistência da democracia. Por isso, Sr. Presidente, faço
questão de deixar este meu depoimento, embora singelo e humil
de, porque conheço a história do Governador. S. Ex· não é do meu
partido, mas é um homem que merece todo o meu respeito.

Sr. Presidente, apenas peço para anexar ao meu pronuncia
mento justificação de proposta do Partido dos Trabalhadores com
relação à reforma da Previdência. Entendemos que essa reforma
não tem de acontecer, que ela não é necessária. Mas, se acontecer,
nós temos também uma proposta.

Era o que tinha a dizer.

JUSFIFlCAÇÃO A QUE SE REFERE O ORA
DOR:

Justificação

A proposta de emenda substitutiva global à PEC nO 33
N95, formulada pelo Partido dos Trabalhadores, pretende consti
tuir-se numa alternativa ao debate proposto pelo Governo, no
tocante à reforma da Previdência Social. Resulta de um amplo de
bate interno, envolvendo a Bancada Federal e o Diretório Nacio
nal, para o qual contribuíram subsídios obtidos junto a estudiosos
do assunto, entidades ligadas ao tema, representantes dos trabalha
dores e dos aposentados.

A proposta do Partido dos Trabalhadores consiste numa
abordagem que visa, por um lado, estabelecer uma universalização

dos beneficios da previdência pública, afastando-se privilégios e
distorções, preservar os direitos previdenciários básicos dos traba
lhadores, os direitos adquiridos e a expectativa de direitos, demo
cratizar a gestão da previdência social e assegurar meios para que
a aposentadoria complementar seja um instrumento socialmente
justo e acessível a todos os trabalhadores.

Estas propostas se materizalizam na instituição de um regi
me básico e universal, destinado a cobrir a aposentadoria de todos
os trabalhadores, inclusive servidores públicos civis e militares,
magistrados, procuradores da União, dos Estados e Municípios e
todos que atualmente estão sujeitos a regimes especiais. Este regi
me teria um teto de benefícios igual para todos, a ser flXado em
lei, mas que seria de, no mínimo, 10 salário mínimos. A aposenta
doria por idade seria unificada em 60 anos para homens e mulhe
res, preservada a aposentadoria ao 55 anos para trabalhadores
rurais. A aposentadoria por tempo de serviço também é preserva
da, assim como a aposentadoria especial dos professores, em face
das atuais condições de trabalho em nosso Pais, que ainda exigem
estas garantias para permitir que os trabalhadores possam vir a
usufruir, minimamente, do direito à aposentadoria.

Universaliza-se, também, o acesso à previdência comple
mentar, por meio de um sistema de complementação público, de
caráter facultativo, a ser gerido pela União. Com isso, a previdên
cia complementar pública, sob regime de capitalização, custeada
pelos empregadores e trabalhadores, poderá ser assegurada e ga
rantida pelo Estado, sem fmalidade lucrativa, constituindo-se
numa opção efetiva para os trabalhadores de qualquer renda.

Para os servidores públicos, assegura-se um plano fechado
de previdência complementar, facultativo e sob regime de capitali
zação, custeado pela contribuição dos servidores e da União, dos
Estados e Municípios, cujo limite de benefícios será flXado em lei.
A participação da União, dos Estados e Municípios não poderá ser
superior a duas vezes a contribuição do servidor, de modo a per
mitir que o benefício seja o mais próximo possível da remunera
ção percebida na atividade, mas sem onerar excessivamente a
Administração Pública. As empresas estatais patrocinadoras de
planos complementares fechados ficarão sujeitas ao mesmo limite
de participação.

A proposta preserva integralmente o conceito de seguridade
social na Constituição. Acrescenta, porém, como instrumento de
gestão efetivo da seguridade social, órgão colegiados autônomos,
compostos paritariamente por trabalhadores, empregadores, inati
vos e governo. A esses conselhos caberá participar efetivamente
da elaboração do orçamento da seguridade social e da sua gestão,
cabendo ao Ministério da Seguridade Social e execução de suas
políticas e a fiscalização e arrecadação das contribuições. A pro
posta veda, tariJ.bém, a utilização de recursos da seguridade em fi
nalidades estranhas ao seu custeio, e determina, como obrigatória,
a contrapartida dos Estados e Municípios no custeio da saúde e as
sistência social.

A proposta, se aprovada, não atingirá os direitos atualmente
constituídos ou em fase de constituição pelos trabalhadores. So
mente os trabalhadores que ingressarem no mercado de trabalho a
partir de sua aprovàção estarão sujeitos às novas regras. Com esta
medida, afasta a possibilidade de qualquer ofensa aos direitos dos
trabalhadores do setor privado ou do setor público que poderia ad
vir das reformas, permitindo que o novo sistema seja implementa
do de forma gradual, viabilizada fmanceiramente pelo novo
regime de contribuições a ser implementado.

São estas as medidas essenciais, propostas, no rumo da im
plementação de uma previdência social mais democrática, eficien
te, justa e igualitária, capaz de assegurar aos trabalhadores
condições dignas de subsistência na aposentadoria. Longe de insti-
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tuir ou manter privilégios, ou tratar benefícios como se fossem pri
vilégios - o que contribui para, mistificando os conceitos, impedir
o debate - o que se busca é a racionalização e universalização dos
direitos previdenciários básicos, inerentes ao exercício da cidada
nia. Não se nega, no entanto, a necessidade de atender aos traba
lhadores cuja renda é superior ao teto do regime básico universal.
O que se propõe, no entanto, é que os benefícios complementares
sejam transparentes e uniformes, geridos de forma responsável e
viáveis, do ponto de vista financeiro. Esta viabilidade é essencial
para que, do ponto de vista da justiça social, sejam equânimes e
defensáveis, e não simples privilégios ou vantagens que, uma vez ins
tituídas, acabam totalmente dissociadas do motivo de sua criação.

A previdência social, se alguma reforma exige no Brasil,
carece muito mais de uma refOlma na sua gestão, cujos gargalos 
fraude, evasão, desperdício de recursos - até hoje não foram supe
rados, do que uma reforma que vise à redução do universo de be
neficiários ou os seus valores. As distorções com que hoje nos
deparamos, no sistema previdenciário, decorre principalmente da
apropriação indevida dos recursos da previdência pelo Estado, da
sua omissão em cumprir suas responsabilidades no seu custeio, do
descaso com as mazelas na sua gestão e da criação de privilégios
corporativos que não encontram amparo, necessariamente, na
Constituição que se quer reformar. O debate que ora se coloca,
partindo de falsas premissas - como a iminente falência da previ
dência - impõe, no entanto, que seja travado com base em alterna
tivas viáveis, que visem superar os verdadeiros problemas do
sistema previdenciário. É com este espírito que o Partido dos Tra
balhadores oferece à sociedade a sua proposta de reforma da Pre
vidência Social.

Sala das Sessões, de de 1995. - Deputado Jaques Wag
ner, Líder do PT na Câmara dos Deputados.

O SR. ALCIDES MODESTO (PT-BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, dentro de alguns
minutos, estaremos realizando uma sessão especial para analisar a
violência no campo brasileiro e a crise que se abate sobre a estru
tura fundiária arcaica, atrasada, conservadora do Brasil. É neces
sário tmnar medidas jmediatas, concretas e objetivas, para, de fato,
irmos a fundo na causa da violência que se alastra em todo o País.

Quero chamar a atenção para o fato de que, após esta sessão
extraordinária, teremos no auditório Petrônio Portella, no Senado
Federal, a continuidade desse ato de tomada de consciência da Na
ção brasileira sobre a gravidade dessas questões.

Também quero, neste momento, relembrar a esta Casa que
no dia 2 de abril de 1992, a CPI que investigou os origens, causas
e conseqüências da violência no campo brasileiro, trabalho que le
vou todo o ano de 1991 até o mês de abril de 1992, apresentou o
relatório das medidas urgentes que deveriam ser tomadas em rela
ção à violência no campo brasileiro.

Lamentavehnente, acredito que a maioria dos Srs. Deputa
dos nem sequer têm conhecimento desse relatório, muito menos
outros órgãos do Governo, embora eu, como membro daquela C0
missão, tenha a certeza de que foi enviado relatório para o IN
CRA, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Justiça, a
Procuradoria da República, a Presidência da República e todos os
órgãos federais, estaduais e municipais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIS MOREIRA (BlocdPFL-BA. Sem revisão dor

orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, com muita satisfa
ção, li hoje no "Correio Braziliense" que a CPI constituída na Câ
mara dos Deputados fez uma blitz e fechou três bingos em
Brasília.

Sabemos que a chamada Lei Zico vem sofrendo uma distor
ção em sua aplicação. Tenho certeza de que essa CPI dos Bingos

não irá se limitar a apenas esses estabelecimentos que estão agora
fechados; muitos outros existem

Dentro do contexto da captação de rer.Jrsos através da arre
cadação de bingos - que, no fundo, é um jogo - e da distribuição
desses recursos para o esporte - o que é muito justo -, considera
mos que esse processo deve ser intensificado e chegamos a ideali
zar a possibilidade de conseguirmos alguma abertura para que
houvesse recursos para a saúde. Não podemos absolutamente ad
mitir que se proporcione as condições para a prática do esporte sa
dio sob todos os aspectos, sem que exista saúde dos esportistas.

Portanto, considero essa conduta muito certa. Inclusive,
creio que a CPI dos Bingos deve aprofundar muito seu trabalho
para que possamos ter justiça na aplicação dessa legislação e, por
outro lado, para que possamos ter recursos e, amanhã ou depois,
trazê-los para a saúde.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EFRAIM MORAIS (BlocoIPFL-PB. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, Tenho
assistido com muita preocupação às notícias sobre as falências de
empresas por todo o País. Diariamente os telejomais revelam o
crescimento no índice de desemprego. E esta semana, duas notí
cias me chamaram muito a atenção.

Na terça-feira, empresários e trabalhadores lançaram, jun
tos, um manifesto intitulado ''Reformas sim - Recessão não", pu
blicado nos principais jornais do país.

No documento, assinado por mais de 50 entidades de em
presários e trabalhadores, é defendida a reforma tributária. Mas
não uma reforma qualquer. Eles querem ''uma reforma ampla, que
atenda aos anseios da sociedade, com um sistema fiscal que garan
ta ao Governo, nas três esferas, os recursos necessários a sustentar
um Estado reduzido e eficiente, com distribuição mais eqüitativa,
fazendo com que todos pagando, paguem menos."

Vejam, Sr. Presidente e Srs. Deputados, esse manifesto re
vela que tanto empresários, quanto os trabalhadores demonstram
se preocupados com a situação da economia, submetida a forte
desacelyração da produção é das vendas, provocando o aumento
do desemprego.

A economia passa por uma estabilização, em relação ao
processo inflacionário, mas ao mesmo tempo por uma recessão
sem precedentes em nossa história. As perspectivas são muito ne
gativas. A insolvência das empresas privadas vem provocando o
aumento do desemprego.

Para reverter essa situação, o Governo só tem uma saída, e
todos n6s sabemos qual é: o fim das restrições ao crediário e ao
consórcio; a destinação de recursos à agricultura e a redução dos
juros, um dos mais altos do mundo.

Sem essas providências, não há como mudar a situação re
cessiva pela qual passa o nosso País. No manifesto dos empresá
rios e trabalhadores, além dessas providências, eles pedem mais.
Querem a eliminação do compulsório sobre empréstimos e a revi
são do dispositivo do MP 1.053, que inviabiliza novos lançamen
tos de imóveis.

O outro assunto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é sobre a
falência das Prefeituras. Na última quarta-feira, umjomal do meu
Estado, a Paraíba, publicava que Prefeitos de doze Municípios da
Região do Piamonte da Borborema viriam a Brasília entregar as
chaves das Prefeituras ao Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Seria um protesto contra a queda do FPM Os Prefeitos de
Municípios pobres, especialmente de Estados como a Paraíba, es
tão desesperados. Essas prefeituras vivem praticamente do FPM e
sentem a queda na arrecadação e repasse das verbas.

No vizinho Estado do Rio Grande do Norte a situação não é
diferente. Li na Folha de S. Paulo, esta semana, que Prefeitos de



Setembro de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Sábado 16 22393

50 Municípios fecharam as suas prefeituras e realizaram um pro
testo na Assembléia Legislativa.

O que isso revela? Ora, isso demonstra claramente que não
é apenas o setor privado que está falindo, mas o setor público tam
bém. Várias Prefeituras estão sem condições de funcionamento
por causa da queda do FPM, que vem sendo registrada, em tomo
de 20% ao mês.

Isso agrava ainda mais o desemprego e os serviços presta
dos à comunidade tomam-se cada dia piores.

Não podemos ficar de braços cruzados diante dessa situa
ção. Temos que tomar alguma providência. Temos que aprovar as
reformas, sim, mas sem recessão.

O SR. PAES LANDIM (Blooo'PFL - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, queria apenas pe
dir a transcrição, nos Anais desta Casa, do excelente artigo publi
cado hoje no Estado de S. Paulo por esta veneranda e
extraordinária figura humana, D. Lourenço de Almeida Prado, que
fala sobre as distorções do ensino, mostrando que o custo para a
alfabetização de 83 alunos é o mesmo de um aluno de universida
de. O que S. S· aponta é que é de lamentar os pruridos democráti
cos diante da idéia de que o ensino superior público deveria ser
pago por quem pode pagar enquanto perdurar a deficiência dos in
feriores.

Além do mais, diz S. S· que não basta investir na escola. É
importante acreditar na educação, acreditar no ensino. E na sua
metodologia de ensino, diz muito bem: "A mente humana tem ri
quezas inímitas, mas precisa ser escovada para que essas riquezas
acordem do silêncio. É necessário acreditar e exigir o conteúdo.
Disse exigir. Isto é, cobrar, corrigir. A escola modernosa está dei
xando as crianças morrerem de inanição ou a procurarem na droga
e no vício alegria que não obteve pelo esforço solicitado do apren
der. Alegria de chegar à verdade está sendo substituída pelo prazer
dos movimentos irracionais."

Sr. Presidente, este artigo merece reflexão não só deste Par
lamento, mas do Governo brasileiro, no momento em que o Minis
tro Paulo Renato anuncia o envio a esta Casa de emenda
constitucional tendente a corrigir as graves distorções da escola
pública em nosso País, por esta razão, solicito sua transcrição nos
Anais da Casa.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

O QUE É OU DEVE SER UMA ESCOLA

O governo anuncia o propósito de emendar os arts. 211 e
212 da Constituição para obter uma melhor distribuição das verbas
e encargos com os Estados e municípios e, assim. dar maior ênfase
ao ensino fundamental. O plano de atender melhorar e ampliar o
ensino básico é uma boa notícia. Sabe-se, contudo, que os diversos
níveis do ensino s"e relacionam entre si numa reciprocidade de cau
sa e efeito. Sunt sibi invicem causae. A melhora de um depende
da melhora do outro. Há, em verdade, uma caualização avultada
de verbas mal aplicadas ou desaproveitadas para o ensino superior
em detrimento do primário e médio. De outro lado, sabendo-se
que com o custo de um aluno em nível superior se educariam 30
ria alfabetização, (ou 83 como o MEC teria informado recente
mente) e quando se pensa que ser alfabetizado é condição necessá
ria para ser gente, enquanto um título superior é, de certo modo,
um privilégio, não sei se devia causar tanto pavor e pruridos "de
mocráticos" a idéia de um ensino superior público pago por quem
pode pagar, enquanto perdurar a deficiência nos níveis inferiores.
Como observa Friedman: "Não há justificativa para (o Estado)
subvencionar o ensino superior de alguém se isso é feito às expen
sas (ou em detrimento) dos que nada conseguem (Liberdade de
Escolher, capo VI). O contra-senso ocorre, entre nós: um estudante

rico tem ensino gratuito na universidade à custa de 30 criauças (ou
83) de 6 anos, sem recursos, que ficam sem escola.

O grande problema, porém, a meu ver, não está na distribui
ção de verbas e prédios. Estará, em parte, nos usos desviados, en
tre o pomposo e os aproveitadores. Está muito mais na visão
correta do que é ou deve ser uma escola. Qual a sua função? Ensi
nar, fazer aprender? Ou uma hora de criança, a estilo Xuxa?

Antes, porém. de considerar esse aspecto, haja um lamento:
por que não surge a necessária ousadia e a convicção democrática
de que o bem do povo é a lei suprema - salus pOJluli suprema lex
- para emendar antes o artigo 209, restabelecendo, a forma das
constituições anteriores. O artigo 209 diz: "O ensino é livre à ini
ciativa particular, a qual receberá o amparo técnico e financeiro
dos poderes públicos, inclusive mediante bolsa de estudos (Consti
tuição 1969,176 §1.°). Se o objetivo é tomar a educação acessível
a todos, a que título - tendo em vista o bem do povo - impedir o
governo, na Constituição, de usar a iniciativa privada, se esse ca
minho se apresentar como o mais barato, mais eficiente e mais ca
paz de beneficiar mais gente? Deixando essa pergunta como
desafio a quem quer que veja o bem do povo, da pessoa humana.
como a lei suprema, voltemos à proposta do Executivo para dizer
algo sobre seu alcance.

Melhorar a situação do professor é uma medida sadia. Sem
um mínimo de conforto, não há virtude, nem animação. Sem uma
certa alegria, a aula se esteriliza. Já não consigo entender por que
se diz pretender acabar com o professor leigo (não diplomado).
Seria ótimo que todos os professores tivessem alta formação. Mas,
enquanto não chegamos lá, por que impedir que a tia, lá do sertão,
transmita aos seus sobrinhos e vizinhos o que tem - o seu alfabeto
- as suas poucas letras? A escola começou assim, o alfabetizado
entregando o alfabeto. Essa comunicação de bens não só deve ser
permitida, mas apoiada e, até, se possível, aprimorada.

O problema, a meu ver, apesar dos desvios, não é tanto de
dinheiro e prédio. É de gente que acredite na educação. Àcreditar
na educação é acreditar no ensino. Se educar significa educere, ti
rar de dentro, ensinar vem de insignare ou insignire que expressa
colocar no interior um sinal. É ajudar o outro a crescer. A mente
humana tem riquezas inímitas, mas precisa ser escOlVada para que
essas riquezas acordem do silêncio. É necessário acreditar e exigir
o conteúdo. Disse exigir. Isto é, cobrar, corrigir. A escola moder
nosa está deixando as crianças morrerem de inanição ou a procura
rem na droga e no vício a alegria que não obteve pelo esforço
solicitado do aprender. A alegria de chegar à verdade está sendo
substituída pelo prazer dos movimentos irracionais. O graude pro
blema é a escola ser escola. Como nos adverte Christian de Duve
(L'Avenir de la Vie, Seghers, 1981, pág. 147): ''Infelizmente, cada
vez se educa menos a criança a observar uma disciplina, seja ela
física ou intelectual. Deseja-se evitar o esforço, suprimir qualquer
medida coercitiva, que certos educadores consideram traumatizan
tes para a criança. Espero que haja, em breve, uma reação. Pois
não se pode aprender a pensar, sem·esforço, sem usar meios coer
citivos, impostos inicialmente de fora para dentro, até que se tenha
aprendido a impor-se por si mesmo, de dentro para fora. Para
mim, é daí que vem o irracional, a fraqueza na utilização critica da
razão, a ausência do rigor do pensamento".

O SR. AUGUSTO CARVALHO (pPS - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, falando pela Liderança do PPS, gosta
ria de deixar aberto o debate nesta Casa sobre o projeto a que de
mos entrada ainda ontem tratando da questão da dupla militância,
em que pessoas ocupam cargos de confiança no Governo, sendo
ou não funcionárias públicas, e, ao mesmo tempo, fazem a defesa
de interesses privados.

O Governo se omitiu nessa questão, e é importante que o



22394 Sábado 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Setembro de 1995

Congresso tome uma decisão para dar um fim a essa novela. On
tem, foi o Sr. Milton Dallari, depois o Sr. Motoki, e, agora, o Sr.
Hargreaves. Há ainda o caso do Sr. Carlos Marcial, que, apesar de
ser membro da Casa Civil da Presidência da República, integra es
critório de advocacia que patrocina sonegadores que contestam a
União, à qual serve e pela qual é remunerado. Nossa proposta visa
coibir esse tipo de dupla nWitânci.a.

Nesse sentido, esperamos ter o apoio dos colegas no pedido
de urgência que pretendemos conseguir para que haja uma trami
tação e uma decisão rápida por parte dessa Casa.

O SR. ALDO ARANTES (pcdoB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, venho, em nome da Liderança do
PCdoB, manifestar a nossa irrestrita solidariedade ao ex-Governa
dor Leonel Brizola, que está sendo vítima de uma tentativa mes
quinha de torná-lo inelegível. O ex-Governador Leonel Brizola é
um homem que tem um passado de lutas neste País. Fez uma boa
administração no Governo do Rio Grande do Sul e teve um papel
destacado na luta pela legalidade. Foi vítima da repressão do regi
me militar, mas retomou a vida pública brasileira de forma desta
cada, sempre mantendo o compromisso com a luta pela soberania
nacional e os direitos do povo brasileiro. Essa é uma perseguição
política sórdida e, na verdade, um julgamento político. Na Assem
bléia Legislativa do Rio de Janeiro o Deputado Edmilson Valentin
acompanha de perto essa questão. A posição do PCdoB é muita
clara: essa é uma tentativa de julgamento político.

Apelamos para a bancada do PT do Rio de Janeiro no senti
do de que não sejam instrumentos de manipulação contra uma li
derança do movimento progressista e democrático. No momento,
necessitamos de uma sólida união desses setores contra a ofensiva
neoliberal. É inaceitável que representantes de partidos progressis
tas terminem de uma ou de outra forma sendo instrumentos dessa
política avassaladora contra os setores progressistas. Esperamos
que a direção nacional do PT e os companheiros do PT dO,Rio de
Janeiro também venham se unir àqueles que defendem a pessoa de
Leonel de Moura Brizola.

O PCdoB, através da sua bancada e do Deputado Lindberg
Farias, tomou a iniciativa de fazer um abaixo-assinado em solida
riedade ao ex-Governador Leonel Brizola, que será entregue hoje,
às 16h, ao Presidente da Assembléia Legislativa, Sérgio Cabral,
com mais de cem assinaturas de Deputados Federais.

O SR. ELIAS ABRAHÃO (pMDB - PRo Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, neste instante, por rápidos momentos, as
somo à tribuna para tratar de dois assuntos distintos. O primeiro é
o encaminhamento de um requerimento à Mesa relacionado com
um incidente grave que aconteceu nesta Casa nestes últimos dias,
quando da tentativa de suicídio de um dos assessores da Câmara
dos Deputados. O incidente evidenciou a fragilidade do esquema
de segurança dOs Parlamentares. É uma situação realmente tem
vel. Por isso, encaminho requerimento à Mesa, nos termos dos
arts. 270 e 271 do Regimento Interno, para que se instale nesta
Casa - a fim de que seja dado um mínimo de segurança, especial
mente aos Srs. Parlamentares, pois esta é uma Casa de muitas pai
xões e de argumentos quase sempre contundentes - detentores de
metais para que se coíba qualquer possibilidade de alguém entrar
armado nos recintos da Câmara.

Passarei a tratar agora do outro assunto, Sr. Presidente. Sou,
por índole e por gosto, um educador. Sou, por formação, um for
mador de consciência e convicções. Sou, por profissão, um profes
sor. Exerci nos anos de 1991 o houroso cargo de Secretário de
Estado da Eq,ucação do meu Estado, o Pataná; e pude constatar de
perto as extremas dificuldades em que vivem os professores todos,
mas de modo especial os docentes ligados à rede pública, seja ela
municipal, estadual ou federal. Estas condições referem-se ao lo-

cal de trabalho, ao material didático, aos vários problemas ligados
ao alunado e seus familiares, ao desinteresse explícito da socil<da
de em geral e do Governo, à perda da auto-estima e da auto-iina
gem mormente ligadas aos baixíssimos e indignos salários que a
eles são pagos.

Assim, creio que seja de bom alvitre que eu, um professor e
membro titular da Comissão de Educação, Cultura e Desporto des
ta Casa, venha saudar o pro}ito do Ministério da Educação e de
Desporto que cria o Fundo Nacional para a Educação, cuja fmali
dade principal é iniciar o resgate da qualidade do ensino público
pela proposta da melhoria sensível do salário dos professores. Sem
exagerar o meu otimismo, porque ainda conhecemos apenas peri
fericamente o projeto, quero saudar o referido projeto como uma
luz neste fundo túnel de escuridão em que a educação foi posta
nos últimos trinta anos.

Creio mesmo, Sr. Presidente, que é apenas um começo, mas
gostaria que todos os professores do Brasil soubessem que o mes
mo alvissareiro. Se é para o bem ou para O mal, bem sei, só o futu
ro dirá. Estaremos atentos.

Durante o discurso do Sr. Elias Abrahão, o Sr.
Nilson Gibson, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Ronaldo Perim, ]O Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Ao assumir a
Presidência, recebi a informação de que a habilidade do Presidente
Nilson Gibson, que nos hourou com a condução dos trabalhos des
ta Casa até alguns instantes atrás, promoveu entendimento para
que alguns dos Srs. Parlamentares tivessem acesso à palavra por
dois minutos.

Cumpriremos, evidentemente - não poderia ser diferente -,
o acordo tácito. Convidaremos esses Srs. Parlamentares a fazer
uso da palavra e, concluída essa etapa, convidaremos aqueles que
o desejarem a dar como lidos seus pronunciamentos.

Convido a fazer uso da palavra o Deputado Ney Lopes,
como orador inscrito dentro dessa composição feita pelo ~siden

te Nilson Gibson. S. Ex· dispõe de até dois minutos, que foi, assim
me parece, o tempo acertado.

O SR. NEY LOPES (Bloco PFL-RN. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, agradeço a V. Ex· A minha presença nesta
tribuna é para destacar que a credibilidade de um país e seu pro
gresso não ocorrem apenas em âmbito interno, mas também exter
no.

Com muita alegria, registro a viagem que o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso faz à Comunidade Européia. S. Ex· visi
tou ontem o Parlamento europeu, que é um exemplo de
regionalização da economia mundial, um movimento que nasceu

. no início da década de 50 e hoje consolida econômica, social e po
liticamente a Europa. O melhor é que o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso deixa uma imagem de estadista em Bruxelas, onde
se reúnem representantes de v~rios países da Comunidade Econô
mica Européia.

Falando vários idiomas e demostrando segurança nas idéias
que defende, o Chefe do Estado brasileiro transmite uma credibili
dade ao exterior, indispensável para o nosso futuro. O País não
pode ser encarado como uma ilha, isolada do resto do mundo. Ne
nhuma nação ou povo cresce sem interagir com outros povos e ou
tras nações. O Presidente Fernando Henrique Cardoso tem
demonstrado uma capacidade política e pessoal de engrandecer a
imagem do País e de passar para o resto do mundo, agora princi
palmente a Europa, a idéia que o Brasil reformula a sua vida polí
tica, social e econômica, sem fazer milagres, mas passando por
etapas de mudanças econômicas profundas que, com certeza, de-



Setembro de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 16 22395

pois do ajustes, estabilizará também no plano social e político a
nossa sociedade.

Deixo consignado o registro de aplauso à maneira como o
Presidente da República, Sr. Fernando Henrique Cardoso, vem de
sempenhando a função de Chefe de Estado na sua viagem na Co
munidade Européia.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RAIMUNDO BEZERRA (pMDB-CE. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero comuni
car a esta Casa que o setor saúde deverá ser, dentro em breve, o
menos corruptível deste País. Cumprindo o que determina a Cons
tituição, estão sendo criadas em todos os Municípios brasileiros
auditorias locais com a participação do Ministério Público. O art.
197 da Constituição considera o setor saúde como de relevância
pública e é obrigação do ministério público, como o protetor do
patrimônio e do cidadão, se fazer presente nas fiscalização das
ações nos serviços de saúde.

Temos auditores em muitos Municípios brasileiros acompa
nhados por pessoas designadas pelas promotorias locais, transfor
mando, assim, o setor saúde no mais vigiado, para que o brasileiro
comece a acreditar que alguma coisa de bem, de sério e de ético
está sendo feita para melhorar sua qualidade de vida.

Sr. Presidente, era essa comunicação que queria fazer desta
tribuna, para que o Brasil inteiro tome conhecimento deste novo
procedimento na área de saúde.

O SR. MAURI SÉRGIO (PMDB-AC. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Parlamentares no dia de hoje infor
mamos que estivemos em audiência com o Ministro Adib Jatene,
juntamente com o Secretário de Saúde do Estado do Acre, procu
rando conseguir recursos que permitem a S. Ex' dar melhores con
dições de saúde à população do nosso Estado.

Nesta oportunidade, parabenizamos o Ministro Adib Jatene
pela forma como S. Ex' recebeu em audiência a bancada do Acre,
que lá esteve fazendo essas reivindicações e ao mesmo tempo,
cumprimentamo-lo por uma decisão que já deveria ser tomadá a
muito tempo. É que a partir de agora teremos auditorias nos âmbi
tos estadual, municipal e federal exclusivamente para fiscalizar os
recursos que estão indo para a saúde do nosso País.

É uma vergonba que determinados setores da sociedade
brasileira, muitas vezes até secretários, assessores e autoridades fe
derais desviem recursos de uma área tão importante como a saúde,
tão carente e tão necessária para o bem-estar de todos nós. O ser
humano está acima de qualquer coisa. Precisamos, naturalmente
preservá-lo.

Deixo nossa solidariedade ao Ministro Adib Jatene pela ini
ciativa de implantar auditorias nos Estados, Municípios e no âmbi
to federal para fiscalizar os recursos enviados para atender nossa
população.

O SR. NILSON GffiSON (BlocoIPSB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, ocupo
hoje esta tribuna para registrar, de fonua sucinta, um conjunto de
ações que o Governador Miguel Arraes, de Pernambuco, procura
realizar a fun de trazer grande repercussão para o desenvolvimento
do Estado.

A administração Miguel Arraes selecionou três critérios bá
sicos para essas ações: a terem alta relevância para o Estado, se
rem atacadas de imediato e terem reais perspectivas de realização.

O Estado de Pernambuco tem procurado manter-se atento e
mobiliza todas as correntes políticas a fim de aproveitar oportuni
dades de investimentos para Pernambuco. Alguns investimentos
de grande porte vêm sendo cogitados e merecem toda a atenção do
Governo Federal.

O Presidente da República em exercício, Sr. Marco Maciel,

estuda a possibilidade de implantar uma siderúrgica na região, E
algumas montadoras acenam com a possibilidade de lá instalarem,
em virtude das facilidades para importação de veículos através do
Porto de Suape, local onde vai ser instalada a refmaria de petróleo,
com investimentos de US$1.5 bilhões, indústria de autopeças e de
linhas de montagem.

É conveniente frisar que o Presidente da República em
exercício Sr. Marco Maciel, tem reiteradamente colaborado com a
administração do Estado de Pernambuco no sentido de solucionar
o problema da liberação de dotações previstas para o Estado, con
sideradas de grande importância para obras relevantes como a Fer
rovia Transnordestina, a duplicação da BR 101- Prazeres/Cabo, a
Adutora do Oeste, a extensão do aeroporto de Guararapes, o siste
ma de Jucazinho; o distrito de Irrigação Nilo Coelho; o sistema Pí
rapama; as obras do Porto de Suape, o distrito de Irrigação do
Prata e os trens urbanos.

O Governador Miguel Arraes vem, realmente, contando
com o apoio incondicional e irrestrito, muito embora discreto, mo
desto e recatado do Vice-Presidente da República, Sr. Marco Ma
ciel, hoje no exercício da Presidência, que, com grande brilho e
destaque, foi Presidente desta Casa Legislativa, ocupou com realce
e relevo o Senado federal, bem assim, com brilho e distinção, foi
Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú
blica e Ministro da Educação e Cultura; portanto, conhece tudo da
administração federal, não é nenhum neófito.

Pernambuco tem certeza de que o Presidente em exercício, Sr.
Marco Maciel, ajudará o seu Estado a sair dessa situação crítica e insol
vente que atravessa atualmente em virtude de ser um homem público
que, por sua bondade, fraternidade e companheirismo, paira acima das
emulações partidárias e paroquiais. O Vice-Presidente da República é
uma das mais altas exrxessões políticas dos nossos tempos.

O Governador Miguel Arraes, com o apoio do Vice-Presi
dente MarCo Maciel, do Ministro Gustavo Krause e da bancada de
Pernambuco, reage, insatisfeito com recursos do Orçamento. O
Governador manteve contato com a bancada e já está mobilizando
para ampliar o valor de R$ 207 milhões, reservados pelo Governo
Fernando Henrique Cardoso no Orçamento Geral da União, com
remanejamento de verbas para os projetos considerados prioritá
rios.

Para o Governador Miguel Arraes, a unidade da bancada fe
deral pode mudar o Orçamento em favor de Pernambuco, incluin
do as obras consideradas prioritárias para o Estado. Uma dessas
obras, a Transnordestina, ficou fora do Orçamento em virtude de
omissão do Vice-Presidente da República, Sr. Marco Maciel. En
tretanto, agora S. Ex' poderá corrigir, e Pernambuco efetivamente
conta com esse apoio.

O Governador Miguel Arraes irá receber o Presidente da
República em exercício, Sr. Marco Maciel, que vai ao Estado do
Pernambuco - primeira visita como Presidente da República 
onde devem conversar sobre o assunto. Marco Maciel tem sido o
pregador do otimismo, e isto nos tem levado a ter fé e confiança
na capacidade que S. Ex' tem de superar os problemas e crises.
Ouvindo-o sobre suas experiências, Pernambuco certamente vai
encontrar os caminhos que interessam ao povo e ao Estado, agora
na luta para obtenção de maiores recursos no Orçamento da
União.

Oportunamente voltaremos ao assunto.
O SR. JOSÉ ALDEMIR (PMDB - PB. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, o despre
zo alimentado por significativa parcela da população brasileira em
relação à atividade pública reflete hoje o sentimento de repulsa in
contido contra a impunidade reinante na atividade político-admi
nistrativa de nosso País.
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De um lado o poder econômico corrompe e leva para car
gos de administração e de representatividade pessoas que procu
ram se locupletar nas suas funções, voltando-se principalmente
para interesses pessoais e de grupos; de outra a ação nefasta dos
corruptos que, diante da inexistência de leis severas que possam
afastá-los da política logo após sua indicação, insistem com o
maior descaramento em disputar cargos mesmo tendo praticado
atos que atentaram contra o interesse popular.

A praga da corrupção incrustou-se no serviço público de
uma forma tão condenável que a sua eliminação não pode se ba
sear apenas na legislação eleitoral ou em lei orgânica dos partidos,
mas, sim, na própria Constituição Federal, lei soberana que tem
força de inte1pretação capaz de inibir, no nascedouro, ou proibir,
de oficio, candidaturas oportunistas e predispostas ao avanço no
dinheiro e no patrimônio públicos, como temos presenciado ao
longo dos anos em nosso País.

Diante desse entendimento, estamos encamiuhando, para
apreciação das Sr"s e Srs. Deputados, emenda que acrescenta pará
grafo ao art. 14 da Constituição Federal, eliminando, ad nu/um, a
escalada de políticos corruptos que mancham o nome de nossa
classe na administração pública.

Esperamos, pois, com essa proposta poder reduzir a ação
nefasta dos corruptos na administração do patrimônio público,
cortando o camiuho daqueles que já demonstraram incompatibili
dade com o dinheiro do contribuinte e com o patrimônio da Nação.

Estarei recolhendo assinaturas, a partir deste momento, das
Sr"s e Srs. Deputados para que essa proposta possa ser viabilizada
e para a qual solicito o apoiamento necessário dos meus ilustres
colegas de Parlamento.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/P$B - PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputa
dos, nunca é demais repetir conhecido adágio popular segundo o
qual "quem caminha com o passo errado, não chegará no lugar
certo". Esta é justamente a imagem que fazemos do Govemo Fe
deral em relação a alguns problemas econômicos que embaralham
a vida de quem trabalha e produz neste País.

Agora mesmo estamos recebendo uma correspondência do
Clube de Diretores Lojistas do Recife denunciando a atitude des
leal e irresponsável do Ministério da Fazenda, prejudicando inú
meros associados daquela veneranda entidade ao modificar as
regras do jogo após a partida iniciada.

Esses comerciantes, levados pelos incentivos à importação
diante do aceno do Governo à abertura dos portos, ingressaram
com pedido para obtenção da Guia de Importação de Mercadorias;
após autorizada, tiveram os importadores sU1presa extremamente
desagradável.

Consiste a sU1presa na assinatura de portaria revogando um
decreto, e com isso aumentando as alíquotas do imposto de impor
tação, fixadas anteriormente em patamar inferior. O decreto esta
belecia o prazo de um ano para sua vigência, agrediu-se, assim. o
direito adquirido.

É relevante assinalar que a importação de mercadorias obe
dece a um verdadeiro ritual. que começa com o trabalho do impor
tador e que consiste em análise de custos dos produtos a serem
trazidos do exterior, confrontando-os com produtos iguais ou
substitutivos no mercado interno.

Para isso, entram nessa avaliação itens como variação cam
bial, custos financeiros, frete, custos burocráticos e outras variá
veis, seguindo-se o pedido de emissão de guia, cujo documento é a
autorização dada pelo Poder Público para o ingresso da mercado
ria no território brasileiro.

A concessão da guia é um entre muitos fatos idôneos para
garantir o direito adquirido do importador, principalmente porque

sinaliza o fechamento do negócio de importação de mercadorias
do exterior, sendo toda a documentação exigida no momento do
desembaraço e homologação, no desembarque das mercadorias,
pelas autoridades fiscais.

Ora, Sr. Presidente, se o Governo, por seu órgão próprio,
autorizou a operação segundo determinadas condições, não pode
vir a modificá-las posteriormente, sob pena de enfraquecer o prin
cípio da autoridade, da segurança jurídica e das relações interna
cionais.

Diante das ponderações justas do Clube de Diretores Lojistas
do Recife, tendo em vista o princípio do direito adquirido e a fim de
que se preserve o prestígio dos atos administrativos em que as alíquo
tas têm prazo certo de vigência, sendo sua alteração extemporânea
afronta ao Código Tributário Nacional só nos cabe apelar para o bom
senso dos homens que decidem pelo Governo Federal.

Esperamos, portanto, que seja cumprido o que determina o
Decreto n° 1.471, de 27 de abril de 1995, mantendo as regras nele
fixadas até 28 de abril de 1996, a fim de que pequenos comercian
tes não tenham de enfrentar gravíssimos prejuízos, muitos deles
até mesmo ameaçados de fechar suas portas.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO (Bloco/PFL - PB. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, falarei apenas por dois minu
tos em nome da Liderança do Bloco PFL-fYfB.

Quero registrar o que ouvi na última terça-feira, logo cedo,
pela manhã, através de um programa altamente prestigiado pelós
ouvintes da capital do Estado do Paraíba, João Pessoa, o ''Progra
ma Cardivando de Oliveira", da Rádio Sanhauá. O apresentador,
em uma parte onde fala que "o povo é o juiz", procurava ouvir
através de telefonemas a opinião do público acerca da obrigatorie
dade de veiculação de A Voz do Brasil em todas as emissoras bra
sileiras. Para minha alegria, a grande maioria das pessoas ouvidas
foi a favor da manutenção de A Voz do Brasil, assim como hoje
vem sendo divulgada em todo o País.

Portanto, registro aqui o que ouvi logo cedo, pela manhã,
repito, no ''Programa Cardivando de Oliveira", da Rádio Sanhauá,
na cidade de João Pessoa. Esse programa entra no ar logo cedo,
pela manhã, por volta das 5h, e esten~se até às 7h. É um progra
ma muito prestigiado.

Quero dizer também que o programa A Voz do Brasil ser
veiculado como está é algo muito importante. Historicamente esse
programa vem prestando as informações necessárias a todo o povo
brasileiro, principalmente àquelas pessoas que habitam as regiões
mais distantes e periféricas do País. Devido à isenção com que é
feita a divulgação das ações do Governo e deste Poder Legislativo,
quando não existe interferência nem privilégio de ordem econômi
ca ou política, é importante que o programa continue, porque é
uma maneira de os Parlamentares e o Governo estarem de forma
permanente prestando contas à opinião pública brasileira do seu
desempenho, de sua atuação.

Registro, com alegria, a posição do público ouvido nesse
programa de rádio totalmente favorável à permanência do progra
ma A Voz do Brasil da forma como hoje vem sendo levado ao ar.

O SR. ÁLVARO VALLE (Bloco/PL - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr..Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, tiraram
do Rio de Janeiro a condição de capital política do Brasil, mas até
agora não conseguiram esvaziar culturalmente a cidade.

No campo da cultura, das artes plásticas ou cênicas, o Rio
continua sendo a capital do País. Na música ou na literatura, como
em tudo o mais, cria-se em todo o Brasil. Mas quem dá o selo da
grandeza, a marca do cosmopolitismo, que serve de salvo-conduto
para que a manifestação artística atravesse fronteiras, é o Rio. É lá
que se processa a nossa grande miscigenação cultural.
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Até as mallÜestações ingênuas da arte, o Rio de Janeiro
mantém o seu vanguardismo, provando-se a capital que sabe pro
duzir cultura, adequá-la à nossa paisagem tropical, ou fazer a sín
tese do que nos vem dos outros Estados do Brasil. O Rio é o
campo experimental da cultura brasileira. É ele que devolve para o
Brasil as experiências que lá se fazem.

O Rio não é bairrista: o carioca orgulha-se de ser brasileiro
e vê na sua cidade um reflexo do Brasil inteiro. O Rio - síntese
tem mares, montanhas e até baixadas e planuras, e recebe brasilei
ros do Nordeste, do Norte ou do extremo Sul, e todos lá se reú
nem, sem perder a sua personalidade, mantendo-se as suas
inspirações e tradições. O carioca do Rio Grande do Sul não aban
dona o seu chimarrão, e o do Nordeste continua a cantar as suas
toadas.

Essa, Sr. Presidente, é a marca das grandes metr6poles cul
turais. Paris faz com o mundo o que o Rio faz com o Brasil, ou
Buenos Aires com a América hispânica. Os artistas precisam do
selo de sua metrópole.

Em rápidas palavras, tentei dizer porque o legislador quis
explicitar em um diploma legal que o Salão Nacional de Artes
Plásticas deveria ficar, para sempre, no Rio de Janeiro.

Os ermos de Brasília sugerem a reflexão necessária aos go
vernantes; seu horizonte distante estimula a ousadia que devem ter
os que planejam o futuro. É uma capital administrativa. Mas terá
de viver alguns séculos para tentar liderar movimentos no mundo
das artes.

Foram essas as razões que levaram o legislador a dizer em
lei que o Salão Nacional de Artes Plásticas deveria sempre reali
zar-se no Rio de Janeiro. Não foi uma homenagem à cidade; foi
uma defesa da mostra, contra os riscos do provincianismo ou os
azares da política. Em meu projeto, não procurei defender a cida
de; procurei preservar o que seria um atestado da cultura artistica
do Pais. Não foi por outra razão que a lei indicou até o edifício no
qual seria realizada a exposição: o antigo Ministério da Educação,
marco essencial de uma revolução na arquitetura do País.

Essas idéias foram exaustivamente expostas a parlamenta
res do Brasil inteiro, que aceitaram, menos do que prestar uma ho
menagem ao Rio, dar à mostra essa segurança contra burocratas
do futuro.

Certamente, o atual Ministro da Cultura não tinha essas in
formações quando aceitou que o salão fosse transferido, este ano,
para Brasília. Se quiserem, depois do Rio, levar o acervo para
qualquer outra cidade, que o levem. Mas é lá a sede do Salão, lá
ele deve ser aberto, e lá se devem fazer as premiações.

A Lei que criou o Salão Nacional de Artes Plásticas repre
sentou um momento de importância para a cultura brasileira. O
Estado deixava de fazer a distinção, já àquela época anacrônica,
entre arte "moderna" e "acadêmica". A manifestação artistica dei
xava de ter rótulos e classificações. Não foi pequena a oposição
que se manifestou em tantos Estados, onde havia chegado com
menos força o reconhecimento de que o prazer estético não tem de
obedecer a receitas. Mas em pouco tempo, todos compreendiam o
significado de a lei ter prescrito a cidade-síntese, onde teria de
mostrar-se o Salão que acabava com as classificações da arte.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que, alertadas, as autorida
des corrigirão o planejamento inadequado e ilegal, e manterão no
Rio de Janeiro o Salão, que, para garantia das artes e da cultura
brasileiras, lá deve permanecer.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passa-se à

V -COMISSÃO GERAL

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim) - Srs.

Deputados, neste momento a sessão plenária é transformada em
Comissão Geral para debate do tema "O Quadro Agrário e a Fome
no Brasil".

Convido os Srs. Expositores a comparecerem ao plenário.
Atendendo à proposta da maioria das Lideranças desta Casa, com
respaldo no que dispõe o 3rt 91 do Regimento Interno, combinado
com os 3rt 255 e 258, esta Presidência, atenta à importância da
matéria, quis também que a sua discussão não ficasse restrita aos
Srs. Parlamentares e decidiu, por isso mesmo, alargar a natureza
da participação nos debates, estendendo-a a membros do Governo
e a entidades da sociedade civil.

O tempo reservado a cada um dos expositores estará limi
tando a até cinco minutos.

Sobre a mesa, acha-se à disposição dos Srs. Parlamentares
folha de inscrição destinada a quem queira fazer uso da palavra.
Em segunda nominarei a relação da chamada dos membros da so
ciedade civil.

Convido a assomar à tribuna o ilustríssimo Dr. João Luiz
Homem de Carvalho, Secretário de Agricultura do Distrito Fede
ral.

O SR. JOÃO LUIZ HOMEM DE CARVALHO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, companheiros de luta, sinto-me muito
honrado em estar presente neste plenário num dia tão importante.
Esperamos que desta reunião suJja algum alento que nos permita
continuar nessa luta sobre a questão agrária e a fome no Brasil.

No último relatório da FAO, órgão da ONU, que trata de
alimentação e da agricultura, constatam-se dados sobre dois aspe
tos básicos na análise da fome: a produção de alimentos e sua dis
tribuição à populaçãO. Como não vamos analisar a distribuição de
renda, diga-se de passagem uma das mais concentradas do mundo,
podemos verificar, de acordo com os dados apresentadas naquele
relatório, que a produção nacional de alimentos apresenta uma
taxa de crescimento tendenciosamente decrescente, enquanto a p0

pulação mantém uma taxa de crescimento estabilizada. As pers
pectivas, portanto, são de agravamento do quadro alimentar
nacional.

O que podemos dizer sobre esse quadro preocupante num
País de dimensão continental e terras aptas à produção agrícola? O
primeiro ponto importante, que $alta aos olhos, é que o desenvol
vimeto da ,agricultura capitalista no Brasil não integrou todas as
terras na produção para o mercado nem a maioria das regiões do
País. Há, ainda, algumas centenas de milhões de hectares sem
qualquer tipo de atividade econômica, seja moderna ou tradicio
nal. As terras neste País estão concentradas nas mãos de poucos.

Considerando dados recentes sobre a economia de escala no
setor rural brasileiro, há uma sólida base empírica. Todos os gru
pos de agricultores são alocativamente eficientes, isto é, seus índi
ces de produtividade estão de acordo com a disponibilidade
relativa de fatores. Na medida em que cresce o tamanho da fazen
da, a produtividade da terra e do capital diminuem, enquanto a da
mão-de-obra aumenta. Em outras palavras, a pequena agricultura
pode ser tão eficiente quanto as grandes fazendas, quando dedica
suas terras à produção. Portanto, dividir terras neste País é condi
ção primeira para o aumento da produção e o conseqüente comba
te à fome e à miséria. No entanto, a insensibilidade em relação a
esse assunto por parte do Governo atual e dos anteriores não per
mite que seja implantado um verdadeiro plano de reforma agrária
no Pais.

Chamo a atenção dos senhores para o fato de que, hoje, se
consolidam, cada vez mais, mecanismos que vão contra o apoio à
pequena produção agrícola. Esse é um dado importante, sobre o
qual gostaria que os senhores refletissem. A transformação das ter
ras deste País em milhares de pequenas propriedades de base fami-
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liar, coletivas ou não, será uma dura luta. Porém, mais difícil será
fazer as modificações necessárias no sistema econômico vigente,
cruel que favorece o setor produtivo atual, a fim de que passe a
apoiar a pequena produção, tão desejada e viável.

O Governo do Distrito Federal, através da Secretaria de
Agricultura, conta neste momento, com alguns programas de
apoio concreto à pequena produção mais diretamente aos produto
res rurais, excluídos, do Distrito Federal.

Senhores, vim aqui para falar e gostaria que me escutas
sem, do contrário, vou parar. Este tema tem de ser levado a sério.
Não sou Deputado. Não é toda hora que estou numa tribuna como
esta para expor alguma coisa. Ou me escutam ou saio daqui.

Chamo a atenção dos senhores para o fato de que, além da
questão da divisão da terra, institucionalizam-se neste País proces
sos muito piores do que o impedimento dessa divisão. Mesmo dis
pondo de recursos, eles encontram muitos obstáculos.

No Governo do Distrito Federal, por exemplo, temos um
programa de apoio à pequena agroindústria e ao produtor excluí
do. Posso exemplificar, na prática, alguns dos entraves institucio
nalizados pelo Estado que devem ser revistos para viabilizar um
plano de reforma agrária.

Para incluir os produtores excluídos, que no Brasil são 20
milhões no processo de desenvolvimento, é preciso, inicialmente,
crédito. Experimentem os senhores disponibilizar para um produ
tor excluído um recurso fmanceiro em qualquer banco e vejam o
que acontece. Sem considerar sua condição de excluído, o gerente
exige taxa de abertura de conta e taxa de registro de cadastro que
comprove que ele tem a posse da terra. Oitenta por cento desses
agricultores são posseiros e não têm nenhum papel que prove coi
sa alguma. Em Brasília, foi exigido esse documento de um senhor
que tinha 82 anos, nascido em sua propriedade. Ele não tinha o do
cmnento e, portanto, não obteve recursos.

Outro problema institucionalizado é o fato de que os técni
cos do Estado não têm o hábito de trabalhar com produtores nesse
nível. Já ouvi dizer que o trabalho com esses produtores não en
grandece as empresas e que não existe produtor excluído.

Portanto, o Estado não está apto a trabalhar com esse públi
co e, cada vez mais, consolida essa situação. Para uma intervenção
efetiva, devemos enfrentar uma dura luta pela frente, que inclui
uma opção pelos excluídos e, conseqüentemente, uma inversão de
prioridades. Fora o Estado, o sistema da livre concorrência não
permite que esses pequenos produtores cheguem ao mercado. Es
tamos tendo uma experiência interessante na implantação de pe
quenas agroindl!strias no Distrito Federal. A idolatria do mercado.
"menina dos olhos" dos neoliberais, nada mais é do que mais um
"chega para lá" nos excluídos do processo. Garantir a comerciali
zação é fator essencial para viabilizar a agricultura dos pequenos
produtores.

Para fmalizar, gostaria de dizer que cabe a nós, sensíveis a
esse problema, propor, na prática do dia-a-dia, medidas que, no
mínimo, neutralizem esse massacre aos pequenos agricultores,
com ou sem terra, e que, em seguida, possamos partir para uma
agricultura sustentável, solidária e em parceria. Muito obrigado.
(palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim) - Convi
do a fazer uso da palavra, como segundo orador inscrito, o Exmo

Sr. Deputado José Fritsch, representante da Comissão de Agricul
tura e Política Rural da Câmara dos Deputados.

O SR. DEPUTADO JOSÉ FRITSCH - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Deputados, companheiras e companheiros trabalhado
res rurais e urbanos e demais representantes de entidades que aqui
se fazem presentes, pela primeira vez na história desta Casa reú
nem-se trabalhadores e a Câmara dos Deputados, na forma de Co-

missão Geral, para debater a questão agrária e a fome no País.
Certamente não estaríamos aqui discutindo o assunto nesses ter
mos se o Brasil não ocupasse o vergonhoso primeiro lugar em
concentração fundiária e não fosse o país com a pior distribuição
de renda no mundo. Nesse quadro, as transformações pelas quais o
Brasil passou nas últimas décadas, por mais .incrível que pareça,
são as maiores responsáveis pelo retrocesso verificado.

Assistimos hoje a uma concentração quase absoluta da pro
priedade da terra no País, fazendo com que mais de 4 milhões de
famílias de trabalhadores rurais se encontrem alijadas do acesso à
terra. Assistimos à degradação da infra-estrutura social básica no
meio rural, à concorrência comum do trabalho escravo, numa
afronta aos valores da civilização contemporânea, à miséria dos
trabalhadores do campo e à fome nas cidades.

O censo do IBGE apontava, em 1990, uma população eco
'nomicamente ativa no campo da ordem de 16 milhões de pessoas,
das quais 32% recebiam' até um salário mínimo e outros 24% não
percebiam qualquer rendimento. Esses números hoje estão muito
defasados. Em 1995, a situação é bem pior e o atual governo nada
fez até agora para modificar a lógica de exclusão desse contingen
te de trabalhadores. Longe de priorizar a atuação das políticas pú
blicas para o campo, democratizando o acesso à terra, praticando
uma política verdadeiramente diferenciada para a agricultura fami
liar, garantinqo os direitos trabalhistas e previdenciários dos traba
lhadores rurais, entre outras ações intransferíveis da esfera do
Executivo, o atual Governo troca privilégios dos patrões do campo
por votos cegos em favor da reforma da Constituição (palmas) e
pede mais uma vez que esqueçamos o que foi dito e prometido
para reforma agrária durante a campanha presidencial" ao mesmo
tempo em que socorre banqueiros falidos com dinheiro público.

Em março, quando o governo chamou a mídia e armou um
teatro para fazer o lançamento de seu programa de reforma agrária
no interior do Ceará, avaliamos aqui mesmo, na tribuna, que o to
tal de recursos alocados pelo governo para a emissão de títulos da
dívida agrária era insuficiente para assentar mais do que 10 mil fa
mílias, ou 25% do que foi estabelecido na campanha. Estamos nos
aproximando do final do ano e, agora, mesmo o mais otimista dos
brasileiros não pode projetar o cumprimento de mais do que 10%
dos assentamentos prometidos no programa de governo. E os títu
los de assentamento até agora entregue são resultado de processos
de governos anteriores. Muito pouco foi feito pelo Governo do Sr.
Fernando Henrique para assentar trabalhadores rurais sem terra.

Sr"s e Srs. Deputados, a estrutura fundiária do Brasil regis
tra 46% das terras nas mãos de 1% dos proprietários. Dados apre
sentados no Mapa da Fome mostram que mais da metade do
contingente populacional do campo, o que representa 25% do total
de habitantes do País, está classificada com o termo indigente. O
Brasil e o trabalhador do campo passam fome e esse cenário caóti
co é fruto da histórica negligência do Poder Público. O Governo
parece desconhecer que a sobrevivência da cidade está condicio
nada ao respeito ao trabalhador do campo.

No Brasil, milhões de pequenos e médios agricultores,
abandonados em face das políticas de distribuição do campo,
aventuram um emprego nas cidades, num êxodo que explica boa
parte dos problemas sociais verificados nas periferias dos grandes
centros. A matemática do crédito rural explica por que os campo
neses abandonam o campo. Apenas 12% do crédito rural do Banco
do Brasil vão para míni e pequenos produtores, enquanto 88%
caem no bolso dos latifundiários e grandes cooperativas. Mas, ao
contrário do que muitos ainda imaginam, o grosso dos alimentos
que chegam à mesa dos brasileiros não vem da grande proprieda
de, mas da pequena e da média propriedade que, no entanto, só
possui 21% do total da área cultivável do País.
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Senão vejamos: os pequenos e médios produzem 87% da
. mandioca, 79% do feijão, 69% do milho, 46% da soja, 37% do ar
roz e 26% 40 rebanho bovino. Com tudo isso, a maioria dos cam
poneses vivem à margem de condições mínimas de cidadania. Nos
últimos 30 anos, cerca de 30 milhões de pessoas abandonaram o
campo pela inexistência de condições mínimas para trabalhar e so
breviver na atividade agrícola.

Está claro que não há como avançar, na retórica e nas man
chetes de jornais, com uma base política constituída, em grande
parte, de latifundiários e agroindustriais, barreiras históricas da re
forma agrária e da adoção de uma política séria para o campo. E
faço aqui uma referência ao Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem-terra, para afrrmar que se alguma ação foi realizada até hoje
no Brasil, em direção à reforma agrária, essas ações foram frotos
de pressão e das ocupações de latifúndios improdutivos e de terras
devolutas do Estado por parte dos trabalhadores rurais sem-terra.
Vários companheiros foram assassinados, várias vidas se perde
ram em função dos conflitos corri os patrões do campo, em função
do excesso de morosidade da Justiça nos processos de desapro
priação desses latifúndios, em função dos excessos cometidos pela
polícia nos processos de desocupação dessas terras. Mas os trablj.
lhadores'rurais também têm excesso. Esse excesso é de esperança
de que a terra não pode ser privilégio de uns poucos, mas um bem
de todos. Esperança de que o solo fértil por trás das cercas de ara
me podem e devem produzir alimentos para todos.

Aliás, quando se fala em alimentos no Brasil, vem à baila os
escândalos protagonizados pela Campanha Nacional de Abasteci
mento- CONAB. Enquanto milhões de brasileiros caem por terra,
famintos, a CONAB detém em seu poder 20 milhões de toneladas
de alimentos. E a cada Governo que passa o Brasil fica sabendo de
mais escândalos. São alimentos que somem dos armazéns, que são
desviados, que apodrecem nos armazéns sem que a CONAB e o
Gov'erno se dignem a transportá-los ao prato de crianças, mulheres
e homens famintos.

Cabe lembrar aqui que o último sumiço de alimentos de
nunciado nesta semana pela imprensa, ocasionando a perda de 270
milhões de reais, o suficiente para comprar 23 milhões de cestas
básicas, é também de responsabilidade do atual Presidente do IN
CRA, o Sr. Brasílio de Araújo Neto, que presidiu a CONAB até o
início deste ano. O mesmo Sr. Brasílio de Araújo Neto que afir
mou recentemente, já como Presidente do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, que a chacina de trabalhadores
rurais em Corumbiara foi um acidente de percurso; o mesmo Sr.
Brasílio de Araújo Neto, latifundiário e ex-Coordenador da UDR.
Vejam, senhoras e senhores, como as coisas se encaixam perfeita
mente. Encaixam-se mais ainda quando pensamos que a Reforma
Agrária e a política agrícola do Brasil estão nas mãos de um lati
fundiário, Presidente do INCRA, e de um banqueiro Ministro da
Agricultura.

Sr. Presidente, Senhoras e Senhores, o alerta que fizemos
desta tribuna, há dois meses, foi confumado nesta semana pelo
próprio Presidente da República. Dizíamos que o País vive uma
anunciada quebra de safra sem que o Governo tenha tomado qual
quer medida concreta para evitar a catástrofe. Estamos hoje na me
tade do mês de setembro, quando os agricultores deveriam estar
concluindo o plantio e, até o momento, os bancos não liberaram a
verba de custeio aos pequenos produtores rurais. Mas a evidência
maior de que vamos ter uma quebra de safra está na queda de até
30% na venda de sementes no Sul do País. Se comprar menos se
mentes significa plantar menos, extraviar alimentos como o Go
verno vem extraviando significa reduzir a possibilidade de matar a
fome de milhões de miseráveis pÔr todo o Brasil.

Finalmente, venho lembrar que uma pesquisa no Instituto

Nacional de Alimentação e Nutrição. em conjunto com o IBGE,
em 1989, apontou que uma em cada três crianças brasileiras apre
senta algum tipo de desnutrição. São mais de 5 milhões de crian
ças abaixo de cinco anos de idade. Dessas crianças, 82% vivem
em famílias que ganham menos de um salário mínimo mensal. Foi
pensando nesta realidade que o Partido dos Trabalhadores apre
sentou, ainda em 1991, a proposta de uma Política Nacional de Se
gurança Alimentar. Dois Governos se passaram, entramos no
terceiro, e até o momento o Brasil não dispõe de uma política que
garanta a todos córidições de acesso aos produtos básicos por um
baixo custo. Continuamos a aumentar nossa produção de miserá
veis, que já são mais de 32 milhões, e continuamos assistindo a
Governos que só enxergam crescimento econômico pelo prisma de
exclusão social.

Erradicar a fome, a miséria e transformar em cidadãos os
milhões de excluídos é algo que só se consegue com transforma
ções estruturais que superem o atual modelo de crescimento eco
nômico, conservador e multiplicador da injustiça social. Nesse
sentido, a democratização do acesso à terra é a forma mais direta e
eficaz de combate à fome e à miséria em escala nacional. A incor
poração dos milhões de trabalhadores rurais sem-terra ao processo
produtivo significa ampliar o nível de emprego, reduzir drastica
mente.co êxodo rural, aumentar, em larga escala, a produção de ali
me~tos para o mercado interno, multiplicar o nível de renda do
homem do campo, promover a paz social, através da eliminação
da violência no campo e da redução da pressão social nos grandes
centros urbanos; significa, afmal, diminuir a desigualdade, e elimi
nar, de uma vez por todas, a fo~ e a miséria do povo brasileiro.
(palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim)- Antes de
convidar o próximo orador inscrito, quero agradecer pela presença tão
representativa da sociedade brasileira neste plenário, o que nos honra,
e ao mesmo tempo, lembrar que o regimento intemo da casa
inibe algumas formas de manifestação.

Há poucos instantes esteve aqui um Deputado solicitando
que fosse permitido o ingresso de faixas no plenário. Lamentavel
mente, dentro da expectativa do que é melhor para o ordenamento
dos trabalhos, nosso Regimento não o permite

e, assim como outros tipos de manifestações, como bandei
ras etc. Agradece aos convidados a compreensão. Nosso Regimen
to não deve ser violentado. É urna grande honra para a Câmara dos
Deputados oferecer o seu plenário e uma de suas sessões para esta
Comissão geral.

Convido a fazer uso da palavra, como próximo orador ins
crito, o Sr. Álvaro Augusto Ribeiro Costa, Procurador Federal dos
Direitos HUmanos e Subprocurador-Geral da República. (palmas.)

O SR. ÁLVARO AUGUSTO RIBEmO COSTA _ Sr.
Presidente, Serei breve, até porque este ato de vontade, este ato
simbólico que aqui presenciamos, é, sobretudo, uma cobrança ao
Poder Público e à sociedade brasileira no sentido de que se cumpra
a Constituição de que os direitos constitucionais se realizem de
que as pÔlíticas públicas estejam voltadas necessariamente para a
realização da dignidade

humana, do indivíduo, da coletividade e da nacionalidade.
Infelizmente, não temos o que festejar hoje. Temos, espraia

do~ pôr todo o Brasil, episódios de violência, que aso meros frotos
da ausência de vontade política efetiva na realização dos coman
do~:éOnstitucionais. Verifica-se um momento de voracidade de
destruição do texto constitucional, de omissão quanto à comple
mentlj.ção do texto constitucional, de dilapidação do patrimônio
públieo;Judo isso traz grande perplexidade à Nação, expondo-a
perante o mundo.

. .pnde é que está a coerência entre o discurso e a prática? A
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nossa função, como instituição e como o cidadão brasileiro, é co
brar isso e somar o nosso trabalho à esperança e à cobrança de to
dos os milhões de brasileiros que se acham aqui representados.

Muito obrigado. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim) - Con

vido a fazer uso da palavra o pr6ximo orador inscrito, ilustre Sr.
João Pedro Stedile, Coordenador do Movimento dos trabalhadores
Rurais Sem-Terra.

O SR. JOÃO PEDRO STEDILE - Companheiras e com
panheiros, Sr. Presidente desta Casa, Srs. Parlamentares, amigas e
amigos da causa da reforma agrária, em primeiro lugar, agradeço
pelo prestigioso convite que esta Casa Legislativa fez ao nosso
movimento para participar deste evento, que significa não apenas
termos a oportunidade de falar no que deveria ser a Casa do povo,
mas sobretudo porque este ato, é um ato em favor do povo. E dis
so que estamos precisando para sacudir a nossa sociedade, para re
fletir sobre os graves problemas que o nosso povo.~stá sofrendo
nesta conjuntura.

Não vou falar dos problemas estruturais de nossa agricultu
ra, pois outros companheiros já que o fizeram e ainda o farão.
Gostaria de abordar o momento atual que o nosso povo e o País
estão vivendo.

Qualquer cidadão de sã consciência ou alguém que não co
nheça o Brasil ficaria estupefato ao saber que, aqui há 360 milhões
de hectares das melhores terras do planeta, enquanto 4,8 milhões
de famílias de sem-terra querem trabalhar e não conseguem. Se al
guém observar os discursos da elite, nos jornais, pensará que todos
são a favor da reforma agrária. Pôr que essa tal reforma agrária
não sai do papel, se até lei já tem? No nosso modo de entender, é
porque até agora, mais precisamente nesta conjuntura, temos um
Governo que s6 mente para o povo, promete que vai fazer assenta
mentos, mas, na prática, não faz nada. O Governo disse que iria
assentar 40 mil famílias, mas, praticamente não está assentando
ninguém. e disse ainda, em audiência, que há recurso no orçamen
to, mas o Ministro do

Planejamento não libera as verbas.
O Governo caiu no ridículo de ir à televisão dizer que o as

sentamento de uma família no campo custa 40 mil reais, mas o
próprio INCRA, que é do Governo, revela que o custo é de apenas
12 mil reais;. como parte vai ser devolvida, chega a menos de 7
mil reais.

O Governo vai à televisão dizer que fará a reforma agrária,
mas reduz, no orçamento de 1996, os gastos de 3 bilhões de reais
para um bilhão. Estamos diante de um Governo que se acostumou
com a mentira, e ninguém mais cobra dele.

Qual é o nosso papel como trabalha~ores,como movimento
organizado que luta pela reforma agrária? E pressionar. Dizem que
estamos praticando o radicalismo e pregando a luta armada no
campo. Mas a nossa luta é para aplicar a lei. Não existe nenhum
movimento mais legalista do 'J!le o nosso. Podem até nos chamar
de pelegos. Queremos que apliquem a Lei de Reforma Agrária e
distribuam essas terras.

Pois essa elite insensata, quando ocupamos uma área, ainda
tem o desplante de dizer, como fez nesta semana o Ministro da
Agricultura, que sob pressão não dá pára negociar. Como não
atendemos nada desse assunto pedimos ajuda do nosso camarada
Plínio Sampaio. Ele nos disse, nesta semana que, em 1923, em um
discurso, Rui Barbosa, um sujeito que não era comunista, num de
bate na Constituinte, pronunciou a seguinte frase: "As elites brasi
leiras são burras." Por quê? Quando o povo pressiona para haver
alguma mudança, elas dizem: não dá para negociar sob pressão. E,
quando o povo pressiona e fica quieto, eles dizem: se o povo não
quer mudança é porque está bom assim.

Essa é a lógica dessa elite burra, que se acostumou a espe
cular com a terra que não se importa com a fome de 32 milhões
de pessoas, que não se importa com o futuro do nosso povo com o
futuro da Nação.

Qual é a nossa preocupação daqui para diante? Estamos.
por um lado, preocupados, porque temos um "Goveminho" irres
ponsável, mentiroso e que não se entende, porque o Presidente diz
uma coisa e o Ministro da Agricultura diz outra. Já apelidamos o
Presidente do INCRA de ''boi manso", porque só vai para frente
quando alguém o cutuca.

Por outro lado, nesta conjuntura a sociedade brasileira está
abrindo os olhos e percebendo que a reforma agrária é uma luta de
todos; não para resolver o problema do "sem-terrinha" miserável,
que quer apenas trabalhar na sua terra.

A reforma agrária, hoje, companheiros, é parte fundamental
de uma proposta para mudar a nossa economia. Não podemos con
tinuar nesta situação, em que a burguesia quer construir mais fá
brica de automóveis, achando que isso irá resolverõ problema. O
nosso problema é dar emprego para o povo, é produzir na agricul
tura e criar uma economia nacional e não fazer à economia crescer
para meia dúzia de empresas multinacionais. E há outra saída para
fazer a nossa economia crescer que não seja a partir da agricultura,
do desenvolvimento do interior, fazendo com que todo o povo par
ticipe da geração de riquezas'! Não pode apenas meia dúzia de em
presas multinacionais fazer uso do computador e o Sr. Ministro
dizer na televisão que está modernizando a agricultura e que nela
vai investir dez milhões de reais. Só que, para o povo, estão au
mentando o desempregado, as dificuldades, a miséria, a marginali
dade e a violência.

, Acreditamos que a reforma agrária, neste momento, é im
portante porque pode ser a saída para um-projeto novo, nacional,
de reorganização da nossa economia, que deve estar voltada para
os interesses do povo, dos trabalhadores e não os latifundiários e
dessa elite hipócrita, burra, que um dia, através do voto ou de ou
tra maneira, cairá do cavalo. Muito obrigado. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim) - Comu
nico aos convidados, que talvez por ausência não tenham ouvindo
a manifestação da Presidência, que estamos numa sessão da Câ
mara dos Deputados, na qual não se permite a apresentação de fai
xas. Por gentileza, espero não ter de repetir o que já disse ou tomar
medidas menos dedicadas.

Estamos no plenário da Câmara dos deputados da Nação
brasileira. Estamos numa sessão da Câmara e muito honra com a
presença ordeira de V. S·s como convidados. Esta já é concessão
excepcional. O Legislativo brasileiro promove esta sessão e a am
plia 'para as manifestações não somente dos Srs. Deputados con
forme rigidamente prevê nosso Regimento.

Agradeço a V. S&s. Espero definitivamente terem entendido
esta manifestação da Direção da Casa.

Convido a fazer uso da palavra, como pr6ximo orador ins
crito, o Sr. Deputado Nilmário Miranda, Presidente.da Comissão
de Direitos Humanos da Câmara dos deputados. (palmas.)

O SR. DEPUTAnO NILMÁRIO MIRANDA - Sr. Presi
dente, Sn. e Srs. Deputados, Sr&s. e Srs. Convidados, a violência
no Campo foi escolhida como uma das prioridades da Comissão
de Direitos Humanos desde sua primeira reunião. Desde sua insta
lação, em 7 de março deste ano, passamos a fazer parte do Fórum
Nacional Contra a Violência no Campo. Em 9 de agosto'ocorreu
um conflito em Corumbiara, na Fazenda Santa Elina, e já no dia
10 de agosto chegávamos àquela cidade com uma comissão de de
putados desta Casa. Quase vinte e quatro horas depois daquela
chacina. O Padre Roque, que por certo fará uso da palavra, estava
presente, juntamente com os Deputados Confúcio Moura, Emer-
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son Olavo Pires e eu, que fui representando a Comissão de Direi
tos Humanos e coordenando a Comissão Externa.

Em Commbiara requisitamos imediatamente um legista in
dependente. Caso contrário, nunca saberíamos o que acontecera
ali, nem teríamos os laudos comprovando qlle houvera uma verda
deira chacina, execuções frias e um massacre. Os legistas, que es
tavam fazendo a necrópsia quando chegamos, começaraw ~ nos
explicar o ocorrido. Disseram como as pessoas haviam rr:c::::!.Ído e
que o primeiro tiro tinha sido disparado pelos posseiros, de cima
da árvore. Apesar de eles só terem necropsiado três corpos e ainda
haver quatro outros para necropsiar, já tinham uma posição fIrma
da. Dois legistas vieram do Mato Grosso - e, neste caso, podere
mos saber o que aconteceu, até mesmo para servir de base para
inquéritos.

Visitamos todos os feridos nos dois hospitais, em Vilhena e
Colorado do Oeste, os presos no ginásio - e depois soltos - mu
lheres e crianças, na Igreja Católica de Colorado do Oeste. O Pa
dre Roque e o Deputado Confúcio Moura visitaram a área de
assentamento que foi arrasada e queimada depois da chacina.

Fizemos um relatório que foi enviado ao Presidente da Re
pública, ao Ministro da Justiça, o Ministro da Agricultura, ao Go
vernador do Estado de Rondônia, ao Tribunal de Justiça de
Rondônia e a todos que deveriam recebê-Io. Muitos já o conhecem.

Quero refletir sobre as ocorrências em Commbiara. Primei
ro foi a atitude do Juiz Clodner Luiz Pauletto, inflexível no cum
primento da lei. Não admitia que a lei fosse cumprida e ameaçou
de prisão o Major José Ventura Pereira, se este não cumprisse o
mandado judicial. Entretanto, ele não falou para ninguém que duas
pessoas o pressionaram para que tomasse essa atitude: o proprietá
rio Hélio Pereira de Moraes e o Chefe da UDR local, Sr. Antenor
Duarte. Esse Antenor Duarte não só pressionou o juiz como tam
bém levou o mandado para ele assinar. Foi a Porto Velho, procu
rou a polícia especial, o COE - Comando de Operações Especiais
- e pagou do próprio bolso o transporte dos policiais até o local do
despejo.

Sabemos que a culpa final de tudo cabe ao INCRA, ao Go
verno Federal que não faz a reforrua agrária. Mas não podemos
deixar também de examinar a atitude de juizes como este, que fe
cha os olhos a tudo quanto é espécie de irregularidade, numa cida
de cheia de jagunços armados, fazendeiros que mantêm milícias
privadas. Não impetrou mandatos, não mandou cumprir a lei, nem
desarmar os envolvidos. No entanto, quando era para devolver a
terra, a terra ilegal, irregular, como depois ficou provado, não fez,
foi inflexível: a lei é para ser cumprida e tem de ser cumprida a
qualquer custo. Ele colocou o direito de propriedade acima do di
reito à vida. ele sabia que havia mulheres e crianças e que podia
haver um massacre. Mas, a lei é para ser cumprida...

Essa é a reflexão que esta Casa tem de fazer, que nós e to
dos temos de fazer.

A segunda reflexão é sobre a entrevista do Comandante Ge
ral da Polícia Militar de Vilhena, em que S.S' explica, muito feliz,
que, às 4 horas da manhã - o que é ilegal, porque o despejo só
pode ser realizado à luz do dia - a PM começou o cerco ao inimi
go (ele falou "ao inimigo'~ para surpreendê-Io, houve combates e,
felizmente venceram. Foi o que ele falou na televisão.

Creio que não é preciso dizer mais sobre como se realizou
essa operação da Polícia Militar de Rondônia em Commbiara.

Depois de dominados os posseiros, estando eles deitados no
chão, houve tortura seguida de morte, execuções extrajudiciais,
pessoas executadas friamente e execução de pessoas com oculta
ção de cadáveres.

Nesta semana, aprovamos um projeto de lei sobre desapare
cidos políticos durante o regime militar, exatamente porque naque-

la época realizaram torturas seguidas de morte, execuções extraju
diciais e ocultação de cadáveres. Muitas pessoas diziam que isso
era coisa do passado mas a denúncia feita neste relatório é exata
mente sobre o que votamos há poucos dias.

Está havendo um inquérito. A Polícia Civil indicou apenas
os posseiros, pela ocupação ilegal de uma propriedade, porque não
pode indiciar os PM's. Pela lei brasileira, só pode levar a cabo in
quéritos sobre crimes cometidos pela PM é ela mesma. Por isso, os
que comandaram o massacre, pessoas da região são os mesmos
que coordenam a apuração dos fatos. Já são passados um mês e
poucos dias e, se não me engano, foram ouvidos doze dos 190
PM's que participaram do massacre. Cada um apresenta três teste
munhas. Qual será o destino desse inquérito? Será a impunidade.
No fmal, só haverá, como réus, os posseiros. Esta é outra reflexão
que k~os de fazer. Enquanto prevalecer a impunidade, mais mas
sacres ocorr~rão. Esta Casa tem que tirar uma lição desta Comis
são Geral de hoje. Enquanto houver impunidade, mais barbáries,
mais selvageria, como a de Corumbiara, ocorrerão, porque há qua
se duzentos conflitos de terra no País.

Não podemos deixar de apurar também a responsabilidade
do Judiciário brasileiro, pelo modo como tem se comportado
quanto à questão da terra, olhando para um lado só, para o lado do
latifúndio.

Termino, dizendo ao Comandante da Polícia Militar de
Rondônia, já exonerado, que não considero os sem-terra os inimi
gos que ele diz serem. São ao contrário, verdadeiros heróis, pes
soas excluídas da sociedade brasileira e que querem virar cidadãos
através da posse de um pedaço de terra. Como não há reforrua
agrária, eles fazem as ocupações. Eles têm de ser tratados como
brasileiros de primeira classe, de primeira categoria, pois são pes
soas que se recusam a trazer suas famílias para as cidades, para vi
rarem meninos de rua, para virarem marginais.

Temos, hoje, de render nossa homenagem aos sem-terra que
estão aqui presentes e representa todos os demais sem-terra do
Brasil.

Era que tinha a dizer. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim) - Eu

gostaria de convidar os presentes a sentarem-se, pois, temos mui
tos espaços ainda por serem ocupados.

·0 próximo orador inscrito encontra-se momentaneamente
ausente, Dom ij.aimundo Damasceno de Assis. Diante disso, con
cedo a palavra ao Ilm°. Sr. Dr. Osvaldo Russo, Coordenador da
Associação Brasileira de Reforma Agrária.

O SR,. OSVALDO RUSSO - Em nome da Associação
Brasileira de Reforma Agrária, agradeço pelo convite. Honra-nos
muito estar aqui presente.

Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, representantes de en
tidades, trabalhadores aqui presente sobre o quadro agrário, saben
do que o Brasil é um País de herança colonial escravista. Adotou,
ao longo de sua história um modelo conservador e autoritário de
desenvolvimento, responsável pela exclusão de milhões de traba
lhadores dos frutos do seu trabalho.

Setenta e cinco por cento das terras são apropriadas por qui
nhentas mil unidades da chamada agricultura patronal. Os restan
tes 25% das terras são apropriadas pelo setor familiar,
representado por mais de 6 milhões de unidades produtivas.

O segmento latifundiário dispõe de mais de 150 milhões de
hectares ociosos em todo o País. Enquanto isso mais de 4 milhões
de famílias de trabalhadores rurais amargam o desemprego, o su
bemprego, a miséria, a fome e a morte.

Há um nítido recrudescimento das diferentes forruas de vio
lência no campo: dos conflitos, inclusive com mortes, ao trabalho
escravo. O episódio de Rondônia caracteriza um verdadeiro mas-
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sacre. Aquilo não foi ação de despejo, foi caçada a homens, mu
lheres e crianças em busca de sua cidadania.

Mais de 16 mil famílias de trabalhadores rurais sem terras
vivem em acampamentos, em condições aviltantes para a dignida
de da pessoa humana, à espera de um pedaço de terra para plantar.

Em projetos de reforma agrária ou colonização, federais e
estaduais, estão assentadas cerca de 300 mil famílias, que deman
dam crédito e assistência técnica, além de infra-estrutura de produ
ção e comercialização.

Sobre a fome no Brasil, cabe lembrar que suas raízes po
dem ser buscadas em nosso passado, no modelo concentrador de
renda, riqueza e poder, na ausência de políticas públicas orientadas
para a imensa maioria da população brasileira.

No início da década de 80, 1% dos , mais ricos detinha a
mesma parcela da renda apropriada pelos 50% mais pobres da po
pulação 13%. No final da mesma década, esse 1% mais ricos pas
sou a se apropriar de 17% da renda nacional, enquanto que os 50%
mais pobres reduziram sua participação para 10% da renda. Cresce
o desemprego, a pobreza e a fome no Brasil. Pelo menos 72% da
população economicamente ativa, ocupada no campo são conside
rados pobres e os indigentes somam mais de 20%. A pobreza, an
tes uma marca no campo, hoje invade as cidades onde o confronto
social toma-se inevitável: 55 milhões de pobres e 30 milhões de
famintos formam o mosaico explosivo nos campos e nas cidades.

Perspectivas e soluções. A manutenção do plano de estabili
dade da moeda, o Plano Real não pode mais servir de argumento
para a inexistência de um novo padrão de desenvolvimento demo
crático e socialmente justo. Os avanços da revolução técnico-cien
tífica devem ser combinados COm a necessidade de distribuição
social dos seus beneficios. Incluir os excluídos constitui uma obri
gação inadiável.

Redistribuir a renda e a riqueza, modernizar e democratizar
a máquina pública. Definir o novo padrão de fmanciamento do Es
tado brasileiro. Reestruturar os sistemas de educação e saúde.
Priorizar a realização da reforma agrária e adotar uma política
agríc:;ola diferenciada fortalecendo a agricultura familiar.

Há que se desprivatizar o orçamento público e a sua execu
ção, privilegiando ações conjuntas com Estados e Municípios, e
organizações dos próprios trabalhadores.

Sem prejuízo da aplicação da legislação agrária em vigor,
deve-se repensar o ordenamento jurídico e fmanciamento da refor
ma agrária, de modo a permitir a ampliação e agilização do pro
cesso de perversão do Estado Da questão fundiária.

A omissão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e Srs. rep
resentantes de entidades, a intransigência e a falta de compromisso
dos agentes públicos, a começar pelo Sr. Ministro da Agricl,lltura,
formam o quadro estimulador dos conflitos e da violência.

É preciso desarmar os espíritos e mediar soluções pactua
das, capazes de gerar credibilidade e, a partir de relações democrá
ticas e de confiança entre o Estado e a sociedade Civil,
particularmente entre Governo e organizações dos trabalhadores
rurais - todas - pavimentar a progressiva implementação de um
programa aceitável de reforma agrária e fortalecimento da agricul
tura familiar no Brasil.

Gostaria de, por filll, fazer referência ao que disse aqui o
representante do Movimento Nacional dos Sem-Terra, o João Pe
dro, sobre a questão dos custos, que estão sendo anunciados como
exagerados, de 40 mil dólares por família. É claro que se pagarem
às empreiteiras - inquéritos que abrimos quando eu era Presidente
do INCRA e que estão no Ministério Público e na Polícia Federal
--; quantia que representa cinco vezes o preço do quilômetro de es
trada antes do Governo Collor, no decorrer do qual passou a ser de
40 mil dólares, aí, sim, vai passar a 40 mil dólares. Ou mesmo as

indenizações fraudulentas - inclusive por decisões judicias como
as do sudoeste do Paraná, onde houve títulos emitidos falsamente,
desde a época de Moisés Lupion, onde se cobra dez vezes o preço
da terra.não serão 40 mil dólares, mas mais de 100 mil dólares.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim) - Convi

do a fazer uso da palavra, como próximo orador D. Raimundo Da
masceno de Assis, Secretário Geral da Confederação Nacional dos
Bispos do Brasil- CNBB.

O SR. RAIMUNDO DAMASCENO DE ASSIS - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, neste breve espaço de tempo que
me foi concedido, desejo destacar apenas alguns aspetos da ques
tão agrária e do problema da fome que, há tempos, vêm preocu
pando a Igreja no Brasil, pelas suas implicações nas condições de
vida da população mais pobre do nosso País.

Pela visão cristã, todos os homens e mulheres têm direito ao
acesso aos bens da criação que Deus destinou ao serviço de todos
os que vêm a este mundo. A Constituição de 1988 estabelece o
primado da função social da propriedade da terra. Esse princípio
constitucional foi regulamentado pela chamada Lei Agrária, em
1993. A falta de uma defmição mais expedita por parte do Estado
das propriedades rurais, indevidamente explorada, segundo os cri
térios que a própria lei estabelece, tem dificuldade a desapropria
ção de terras para fms de reforma agrária. Essa morosidade tem
propiciado um agravamento das tensões no campo, provocando
violência e desrespeito aos direitos humanos, como a recente cha
cina em Corumbiara, Rondônia. São válidas para o Brasil de hoje
as palavras do Papa João Paulo 11, na mensagem da Quaresma de
1992: ''não se conseguiu, infelizmente, uma eqüitativa distribuição
dos bens da terra, que ainda está nas mãos de algumas minorias"

No discurso em São Luiz do Maranhão, quando de sua visi
ta ao Brasil, em 1991, João Paulo 11 dizia:

''Reforma agrária é dar apoio à modernização das
relações trabalhistas no campo, criar ocupações produti
vas na área rural, impedir as manifestações de violência,
que já mataram tantas pessoas, promover serviços de
educação, saúde, de créditos fmanceiros criando condi
ções para o exercício da cidadania a mais de uma dezena
de milhões de agricultores".

É impottaJfte, Srs. Deputados, estar atentos, na aprovação do
Orçamento Geral da União para 1996, para os recurso necessários à
realização de novos assentamentos e apoio aos já estabelecidos.

Outro problema, que é necessário enfrentar, é o da exclusão
social. É necessário assegurar um sistema justo de distribuição da
terra, priorizar o combate à fome, à miséria e fortalecer os meca
nismos de segurança social do Estado moderno, para enfrentar a
grave crise, que nos acompanha há mais de uma década.

Essa opção evangélica pelos pobres deve incluir também
uma opção preferencial pelos meios a filll de que os pobres saiam
de sua miséria. Os meios privilegiados para isso são a educação, a
distribuição de terra e a criação de empregos.

Todos, Governo, Igreja, sindicatos, empresários, intelec
tuais e demais setores da sociedade, devemos assumir nossa res
ponsabilidade próprias, para conduzir o Brasil ao terceiro milênio
sem analfabetos e desempregos, sem fome e sem violência; condu
zir o Brasil a uma sociedade mais justa, mais solidária e mais fra
terna.

Muito obrigado (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim)...,. Convi

do a fazer uso da palavra, como próximo orador inscrito, o Sr.
José Lucimar Zunga Alves Lima, Presidente da Central Única dos
Trabalhadores de Brasília.
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Estando ausente o Sr. Lucimar Lunga Lima, convido a fazer
uso da palavra o Sr. Darci Frigo, representante da Comissão Pasto
ral da Terra.

O SR. DARCI FRIGO - Senhoras e Senhores, amigos e
amigas que se encontram no plenário da Câmara para este ato tão
importante para a vida dos trabalhadores do campo, que, distantes
dos centros do poder, muitas vezes ficam alijados daquilo que aqui
se discute e se decide.

Esta é a oportunidade de discutinnos o verdadeiro conteúdo
da democracia brasileira: O direito de viver na terra. O problema
da fome é conseqüência da brutal e vergonhosa concentração da
terra e da renda em nosso País.

Existem 4,8 milhões de estabelecimentos rurais com menos
de 50 hectares, o que representa 82,5% do total desses imóveis.ru
rais, ocupando área equivalente a 13,2% das terras agricultáveis do
País. Por outro lado, os 50 mil estabelecimentos com mais de mil
hectares, representando apenas 0,86% do número total de estabele
cimento rurais ocupam área equivalente a 43% do total das terras
do nosso País.

Em decorrência dessa desigual distribuição da terra, 73% da
população rural, que soma 38 milhões de habitantes, têru renda in
ferior à linha da pobreza. Metade dos mais de 32 milhões de fa
mintos do nosso País está no campo.

Vamos tomar como exemplo específico o Estado do Paraná,
que produz cerca de 25% dos grãos do País. Das 1 mífuão e 800 mil
pessoas que vivem na linha da indigência, 60% estão no campo. O
problema, portanto, não é falta de terra, de produção ou de comida. O
problema da fome é, sem dúvida, gerado pela falta de políticas agríco
la e agrária que desconcentrem a terra e distribuam a renda.

O que a CPT quer fazer neste ato é denunciar o grave qua
dro de violência a que estão submetidos os trabalhadores rurais.

Nos últimos dez anos registramos 942 assassinatos de traba
lhadores no campo - não incluindo 1995. E neste ano os regis~os

já acusam 26 assassinatos. Em dezesseis deles houve a participa
ção da polícia. Nestes últimos dez anos, as polícias militar e civil
mataram em 54 confrontos e arnaram ao lado de pistoleiros em
181 conflitos de terra.

No mesmo período, a CPf documentou a ocorrência de 33
chacinas, totalizando 183 vítimas. Só nos anos 90, documentamos
sete chacinas com a eliminação de 45 trabalhadores rurais -, in
cluindo-se aí a chacina de Corumbiara.

De 1991 a 1994,66.458 pessoas foram submetidas ao traba
lho escravo, conforme dados da própria Comissão. Queremos de
nunciar aqui, fazendo coro com àqueles que nos antecederam, a
frieza do Poder Judiciário; a conivência daquele Poder, que usa a
polícia militar também para executar esses despejos tentando solu
cionar o problema social como se fora, questão de polícia.

É preciso ressaltar a criação de grupos especiais, como o
COE - Comando de Operações Especiais - que arnou, entre outras
operações, na Fazenda Santa Elina, em Corumbiara, e na Fazenda
Santana, em Campo Bonito, no Paraná, em 1993; na execução ex
trajudicial do Teixeírínha, mostrando que existe sofisticação earti
culação entre as polícias militares ~ combater, como na
ditadura militar, os movimentos sociais. É preciso agir com urgên
cia contra esses aparelhos repressivos, começando por acabar com
o privilégio da Justiça Militar Especializada, meio garantidor da
impunidade e da violência no campo.

Queremos, em nome da CPf, dizer que não se acaba a fome
matando os que têm fome. Não se acaba a fome com esmolas da
Comunidade Solidária. A fome só vai acabar com a criação de tra
balho na terra. A reforma agrária é a solução para criar trabalho no
campo e garantir o direito à cidadania a milhões de trabalhadores
no campo. Muito obrigado. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim) - Convi
do a fazer uso da palavra o Sr. Nuri Andraus Gassani, Presidente
do Sindicato Rural do Distrito Federal.

O SR. NURI ANDRAUS GASSANI - Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, senhores presidentes e representantes de entidades
do setor rural, em primeiro lugar, é uma houra muito grande estar
aqui, novamente, nesse plenário, representando a Confederação
Nacional da Agricultura. Recebemos ontem o convite. Infelizmen
te, o Presidente da entidade está fora do Distrito Federal. Por isso,
pediu-me que representasse a CNA neste Plenário.

Ouvi atentamente todos os oradores que me antecederam e
pude perceber grande semelhança entre os nossos discursos. Esta
Casa já produziu legislação exemplar tratando da questão agrária,
o Estarnto da Terra e o que se inseriu na Constirnição de 1988 e na
sua legislação complementar. Entendemos que o Brasil dispõe de
uma legislação capaz de promoyer a organização agrária do País.
Esta Casa já deu a sua contribuição. É preciso que a partir deste
instante se cumpram os ditames da lei. E preciso que se acompa
nhe a lei e que ela seja respeitada.

Há pouco mais de três semanas, os produtores rurais do
País também aqui estiveram e há pouco mais de um mês voltaram
a Brasília, numa monumental manifestação.

O representante dos sem-terra, João Pedro, falou sobre a di
ficuldade a falta de renda no campo. Num primeiro instante, iden
tifica-se a falta de renda no campo como problema agrário, mas
não se trata de problema exclusivamente agrário. Trata-se de ques
tão de política agrícola, da utilização do nosso setor em beneficio
da sociedade, de tal forma que nos desestrurnrou'e nos desorgani
zou. Queremos que se cumpra a lei na sua plenirnde. Esta Casa re
cebeu os produtores, o que eles vieram fazer em Brasília? vieram
dizer que este País está promovendo uma reforma agrária às aves
sas. Ao retirar a renda do campo, iniciou-se um processo brutal de
empobrecimento não só do pequeno ou do médio produtor, mas de
qualquer produtor rural deste País. Hoje, o pior negócio no Brasil,
é, com absoluta certeza, ser produtor rural. Esse quadro não terá
sustentação nas políticas agrária se não tivermos uma política agrí
cola sustentável. Se continuarmos a retirar a renda do campo, sem
dúvida alguma, vamos nos transformar em grandes importadores
de comida e não passaremos disso.

Temos a convicção de que um País deste tamanho, com esta
sirnação climática, com baixa ocupação do solo e com uma única
fronteira disponível no mundo, tem na sua agriculrnra o seu gran
de potencial econômico. Identificamos isso quando vemos milha
res de pessoas emigrarem do interior do Brasil para Brasília e
serem assentadas de maneira apressada e difícil. Repito o que dis
se em várias ocasiões: não existe pior lugar no mundo do que um
garimpo. Entretanto, as pessoas são capazes de deixar a cidade e
irem para o garimpo porque lá pelo menos há esperança de se ga
nhar dinheiro. Então, por que as pessoas saem do interior e se
guem em direção às cidades? Porque quem alimenta o interior é o
dinheiro da agriculrnra, é a renda agrícola. E quando as pessoas
começam a abandonar o interior e se dirigirem para as grandes ci
dadeséporque lá não existe a esperança de se ganhar dinheiro.

A CNA entende que não é possível este País não ter sua
questão agrícola devidamente equacionada. Não distinguimos o
desempregado rural do urbano. Eles são semelhantes. O desempre
gado urbano de ontem foi o rural de anteontem. Precisamos fazer
um movimento nacional. Já fizemos várias manifestações este ano,
no País, pela preservação da estrutura rural. Sentimos que ela está
de tal forma desestrurnrada e comprometida que, na nossa avalia
ção, fará com que esta crise perdure por mais um ou dois anos.

Teremos no próximo ano grandes dificuldades na área de
alimentação. Em que pese à safra recorde deste ano, o País conti-
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nua tendo 30 milhões de pessoas passando fome. Essa safra recor
de serviu Para retirar mais renda do campo. Trata-se de um para
doxo. O Brasil é um País enorme, com um grande potencial, e, no
instante, em que o setor produtivo apresenta a sua produção, perde
renda. As estruturas fundamentais estão absolutamente equivoca
das. Dispomono-nos a participar de reuniões semelhantes à que
aconteceu nesta Casa, há mais de 15 dias. Isso só identifica que o
campo está doente. Um País desta magnitude s6 pode ter vida sau
dável e sustentada se acudirmos o nosso campo.

Muito obrigado. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim) - Convi

do a fazer uso da palavra o Umo Sr. Francisco Urbano. Presidente
da Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura.

O SR. FRANCISCO URBANO - Sr. Presidente, St's. e
Srs. Parlamentares, companheiras e companheiros trabalhadores
presentes, demais cidadãos, estai Casa tem a obrigação e o dever
não apenas de produzir leis, mas l~i& que tenham sentido social,
que tenham a ver com mudança da qualidade de vida do povo e
melhoria de condições para o País. "

Espero que esta sessão não tenha apenas o objetivo de ceder
espaço para uma discussão e agradar aqueles que lutam de forma
muito dura, com muita firmeza, por um País moderno e justp, mas
de fato seja o início de uma mudança de compromisso desta Casa,
talvez recompondo o que fez na Assembléia Nacional Constituin
te, quando modificou a legislação agrária do País para pior. Por in
criveI que pareça, por mais paradoxo, que possa ser, a Assembléia
Nacional Constituinte, depois da delTIlbada da ditadura militar,
produziu uma legislação agrária pior do que a daquele regime.
Esta é uma culpa do Congresso Nacional, que precisa redimir-se
perante a sociedade.

" Já era difícil fazer reforma agrária neste país, já era difícil
que esta Nação incorporasse uma mudança radical na estrutura
agrária brasileira, pensando no seu povo e num país mais moder
no. Tomou-se ainda muito mais dificil, à medida que esta Casa
praticamente proibiu uma reforma agrária decente neste país, ao
impor-lhe precondições.

Esta Casa pode começar a redimir-se. Váriqs projetos de
lei tramitam aqui na tentativa de, fazer com que a reforma agrá
ria seja, de fato, um projeto, um programa capaz de ser execu
tado e não um processo de empecilho pela própria legislação.
Além dos empecilhos da força latifundiária neste País e da falta
de compromisso claro dos governantes, que começam, primei
ro, por manter o INCRA vinculado ao Ministério da Agricultu
ra e não à Presidência da República está-se traçando de fato
uina reforma agrária nacional na hora do orçamento o Governo
tem culpa e este Congresso também, porque é o primeiro que
começa a retirar recursos para a reforma agrária já dos poucos
que manda o Governo.

O ano passado f<;>i um exemplo. Esta Casa retirou, já do pe
queno orçamento que o Governo Federal mandava para a reforma
agrária, sessenta milhões de reais para projetos que ninguém sabia
onde seria aplicados. Até mesmo para o Ministério da Integração
Regional, que todos sabiam que seria extinto, os Parlamentares re
tirarem recursos da reforma agrária. Então é preciso que esta Casa
comece a se recompor.

E faço estas afIrmações por uma coisa muito clara: nesta
sessão destinada a discutir algo de tamanha magnitude, a questão
da terra, da reforma agrária e' do combate à violência, a grande
maioria dos Deputados já foi embora. No dia 30, quando se discu
tia a questão da agricultura na base ruralista, esta Casa esta lotada
de Deputados! (palmas). Onde estão aqueles que hoje não volta
ram aqui? São os mesmos que vão às praças públicas pedir voto
para eleger os seus Prefeitos no ano seguinte e para se reeleger

Deputado Federal e Senador da República. Esse é um desafIo, Sr.
Presidentes, Srs. Parlamentares.

Há vários Parlamentares aqui que são ex-Governadores de
Estado, por isso têm não só a obrigação, mas a experiência e o c0

nhecimento dos problemas reais. Como Governadores deveriam
trazer para esta Casa compromissos de projetos e .encaminhamen
tos de ações gov~rnamentais para solucionar todos esses proble
mas, e não apenas a violência mais brutal, mais absurda de
Rondônia, que estarreceu todos nós, difícil de qualquer cidadão
brasileiro decente admiti-la. Mas acharam pouco.

Nesta semana, em Xavantina, Mato Grosso, os trabalhado
res ocuparam uma ponte para tentar forçar o Governo a examinar
a desapropriação de uma fazenda. O Governo do Estado e os tra
balhadores rurais se reuniram com a autoridade local e fIzeram um
acordo para administrar aquele conflito. Pela madrugada, do mes
mo modo que aconteceu em Rondônia, a Polícia Rodoviária che
gou lá, às 4 horas da manhã, jogando trabalhadores e crianças
dentro do rio, e depois disseram que eles fIzeram uma emboscada
para a Polícia Rodoviária federal. Ora, quem chegou de madruga
da, quem chegou para fazer a tocaia, quem fez a emboscada? Esse
é um desafIo para cada um de nós.

Já temos informações de que o Orçamento para 1996 é me
nor do que o de 1995. Já temos informações de que se começa a
dizer que cacIa assentamento custa 40 mil reais. Nem a FAO, ór
gão insuspeito, disse que o assentamento no Brasil para a reforma
agrária chegava a tanto. Esse é um esquema para se reduzir o Or
çamento da reforma agrária.

Concluindo, Sr. Presidente, digo que a reforma agrária não
pode ser, nem deve, nem é apenas um assunto de camponês sem
terra, ou apenas um embate de trabalhadores sem-terra com lati
fúndios. É uma questão de consciência nacional, se cada um de
nós pensar e quiser ter um País decente, justo e moderno.

Se V. Ex"s, que são Parlamentares ou ricos, quiserem ter
uma vida decente, tranqüilidade em suas vidas, têm de pensar em
mudar este País, para que não tenham em suas casas muros fecha
dos, porteiros eletrônicos, cães de ma, quadra, carros com vidros à
prova de bala coletes também à prova de bala.

Este é o Orçamento que V. Ex"s querem? Que desafIo V.
Ex"s querem? Porque a maioria dos que aqui estão querem uma
sociedade mais justa e mais moderna.

Este é um desafIo para o Sr. Presidente, para as Sf's e os
Srs. Deputados que aqui estão, especialmente o nobre Deputado
que preside a Mesa, a ftm de que possam levar a discussão ao con
junto desta Casa quando da produ~ de leis. Que seja possível
executar mais especialmente a peça orçamentária paril os anos se
guintes. Que se possa garantir que o Incra volte a ser diretamente
ligado à Presidência da República para que, de fato, a reforma
agrária seja um projeto nacional e não um apêndice do Ministério
da Agricultura, ou de qualquer entidade fundiária daquele Ministé
rio.

Muito obrigado a todos. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim) - Neste

momento convidamos os Srs. Parlamentares com mandato nesta
Casa a fazer uso da palavra.

Como o tempo é exíguo, e há muitos Parlamentares inscri
tos, apelo para os Srs. Deputados a ftm de que reduzam ao máxi
mo as suas legítimas manifestações.

Como primeiro orador inscrito, convido a fazer uso da pala
vra o ilustre Deputado Domingos Dutra. (palmas.)

O SR. DEPUTADO DÓMJNOOS DUTRA - Sr. Presi
dente, Sf's e Srs. Deputados, Srs. Deputados Estaduais presentes,
autoridades, representantes de entidades, companheiros trabalha
dores presentes a este ato, quero inicialmente agradecer à bancada
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e à Liderança do Partido dos Trabalhadores por ter indicado meu
nome para representá-lo neste importante ato.

Este ato em favor da reforma agrária e contra a violência no
campo não poderia ter ocorrido em melhor momento, pois estão
ocorrendo no País vários conflitos envolvendo trabalhadores rurais
que lutam pelo direito à terra.

A sobrevivência de maneira digna de tantas famílias depen
de hoje de reforma agrária. É este o clamor ético dos nossos tem
pos. E esta deve ser a prioridade da sociedade e do Governo.

A concentração de terra já foi referida em vários pronuncia
mentos, da mesma forma como a violência praticada contra os tra
balhadores.

Gostaria de chamar a atenção de V. Ex·s para a complexa
questão fundiária e destacar a responsabilidade do Poder Judiciá
rio pela violência no campo. O Poder Judiciário tem tido um papel
decisivo na violência contra os trabalhadores ruJ,J!is. As medidas
liminares, utilizadas para proteger direitos ameaçados de lesão,
têm-se constituído na maior arma dos fazendeiros neste País para
cometer violência contra os trabalhadores. (palmas.) É através do
Poder Judiciário, da insensibilidade de Juízes, alguns deles cor
rompidos, que tratam vidas humanas apenas em um maço de pa
pel, que o Brasil tem-se constituído em um dos países mais
violentos no campo.

Temos os casos de Corumbiara, do Rio Grande do Sul, de
Mato Grosso, de Buritis. São situações que refletem a subserviên
cia de Juízes ao poder do latifiíndio, Juízes que usam o seu poder
para conceder liminares que colocam nas mãos de oficiais de justi
ça corruptos, nas mãos de polícias despreparadas que executam or
dens judiciais de forma criminosa. Portanto, é fundamental que se
questione o Poder Judiciário, que não criticamos, que não denun
ciamos e não questionamos; o Poder que tem direito sobre a vida e
sobre a morte dos cidadãos.

Nesse sentido, gostaria de realçar a importância do Poder
Judiciário na questão. Gostaria de dizer que a concentração da ter
ra nas mãos de poucos tem contribuído para a completa falência
dos Municípios brasileiros, em especial nas Regiões Norte, Nor
deste e Centro-Oeste. São milhares de pessoas que se deslocam
anualmente da zona rural para a periferia das grandes e médias ci
dades, agravando o quadro de miséria humana expressa na falta de
emprego, moradia, saúde, educação e na fome.

De todas as calamidades, a mais doída é, com certeza, a
fome. O ser humano pode passar sem uma boa casa; pode se virar
sem escola decente; pode escapa;r sem a medicina moderna, mas
sem comida é impossível viver. É doído saber que, enquanto meia
dúzia de brasileiros se dá ao luxo de tomar café na Inglaterra, al
moçar na França e jantar na Alemanha, milhões de brasileiros pe
rambulam pelas lixeiras das cidades catando restos de comida.

É doido saber que, enquanto meia dúzia de magnatas ali
menta os cachorros de estimação com filé, milhões de,brasileiros
não conseguem ter feijão com arroz para matar fome. E doido sa
ber que o boi do fazendeiro tem mais valor do que o homem. En
quanto a maioria das comunidades rurais continua na base da
lamparina, em face da sonegação da luz elétrica, o boi do fazen
deiro dorme iluminado. Enquanto os trabalhadores são obrigados a
beberem água de cacimba, barrocas, riachos e igarapés, o boi do
fazendeiro bebe água tratada. Enquanto os filhos dos trabalhadores
às vezes não possuem nem farinha para misturar com café da ma
nhã, o gado do fazendeiro tem ração de primeira qualidade.

Isso é criminoso e revoltante!
A fome tem na concentração da terra e no latifúndio uma de

suas raízes mais profundas. Metade dos 32 milhões de brasileiros
que passam fome vive hoje no campo, mas sem terra. E não é dan
do sopa nem distribuindo cesta básica que vamos superar esse es-

tado de calamidade. É preciso quebrar as cercas do latifúndio, de
mocratizar o acesso à terra, construir a liberdade e edificar a cida
dania para milhões de brasileiros deserdados de pão, paz e justiça.

O País que possui a oitava economia do mundo e que deseja
se modernizar não pode conviver com formas bárbaras de violên
cia contra os direitos humanos. É inaceitável o cinismo das elites
brasileiras, que discursam falando em modernidade, mas promo
vem formas medievais de exploração humana, ora através do tra
balho escravo, ora praticando o genocídio de nações indígenas,
sugando o sangue de milhões de bóias-frias, subtraindo o sustento
de milhões de brasileiros com a grilagem dos mares, praias, rios,
lagos e lagoas, ora pela concentração criminosa e impatriótica do
nosso território.

Moderno não é a privatização do Estado. Moderno não é o
sucateamento dos serviços públicos. Moderno não é o rebaixa
mento de nossa soberania. Moderno não é a busca do lucro a qual
quer custo. Modemidade é ter o direito de comer, vestir e de viver
em liberdade.

Apesar deste caos, espero que o sacrifício de Paulo Fonteles
não tenha sido em vão. Espero que o sacrifício da irmã Adelaide
não tenha sido em vão. Espero que o sacrifício de João Batista não
tenha sido em vão. Esper9 que o sacrifício de Margarida Alves
não tenha sido em vão. Espero que o sacrifício do Padre Josimo
não tenha sido em vão. Espero que o sacrifício de Chico Mendes
não tenha sido em vão.

Desejo que o sangue derramado de Vanessa Santos, assassi
nada no fluir da vida em Corumbiara, regue a esperança:

De uma sociedade em que o homem tenha mais que o boi;
Uma sociedade em que o feijão tenl:\a mais valor que o ca-

pim;
Uma sociedade onde o direito fale mais alto do que a pisto-

la;
Onde a justiça não seja uma esmola;
E a liberdade esteja acima do arame farpado.
Viva o Brasil!
Viva a socialismo!
Viva a classe trabalhadora! (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim) - Convi

do a fazer uso' da palavra, em permuta com o ilustre Deputado Pa
dre Roque, o Deputado Gonzaga Patriota.

O SR. DEPUTADO GONZAGAPATRIOTA-Sr.Presi
dente, Sr"s. e Srs. Deputados, Sr. Presidente da CONTAG, por in
termédio de quem saúdo todos os trabalhadores rurais aqui
presentes ou representantes, minha senhoras e meus senhores, em
nome do PSB, nossa especial saudação aos trabalhadores rurais
presentes.

Enquanto o companheiro Deputado Domingos Dutra falava
eloqüentemente, defendendo os homens que realmente trabalham
e produzem, lembrava-me que há poucos dias, nesta Casa, houve
um movimento de pessoas pressionando o Governo"a dar mais re
cursos e condições para a agricultura. Só que eram homens dife
rentes, cheirosos e bem vestidos, homens que usurpam o dinheiro
dos trabalhadores que pagam os impostos com o suor do seu traba
lho na agricultura, que estão aqui representados.

O PSB se sente feliz em saber que os trabalhadores sem-ter
ra se organizam através de sindicatos, através dos se~s repre
sentantes no Congresso Nacional, que têm responsabilidade para
com esta grande Pátria.

E temos certeza de que os sem-terra, que passam fome, que
estão aí ocupando propriedades improdutivas, vão sair vitoriosos.
(palmas.)

Francisco Urbano, nossa Constituição não tem um capítulo
que trate a reforma agrária como ela deveria ser tratada, porque
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não conseguimos, no Congresso Constituinte, arregimentar Cons
tituintes para elaborar um capítulo digno para os trabalhadores
brasileiros.

Mas estamos agora na reforma constitucional. E temos cer
teza de que os traballiadores, unidos, organizados, vão conseguir
melhorar esse imoral capítulo da refonna agrária da nossa Carta
Magna. Melhor do que um capítulo é o povo organizado; melhor
do que uma Constituição é luta dos trabalhadores. E não há gover
no forte potente ou prepotente, que consiga passar com a máquina,
com a prepotência, com a força, por cima dos trabalhadores e do
.povo organizados.

Parabéns, trabalhadores, contem conosco aqui! (palmas.)
Fiquem certos que de que o Governo vai ter, na marra, de

resolver o problema dos sem-terra. Vai ter qqe pegar as proprieda
des improdutivas, pagar com títulos da dívida agrária aos especu
ladores, e distribuí-las aos homens que trabalham e produzem
neste País.

Felicidade e luta para todos! (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim) - Convi

do, como próximo orador, o Sr. Deputado Adão Pretto. (palmas.)
O SR. DEPUTADO ADÃO PREITO - Sr. Presidente,

Sf's e Srs. Deputados, autoridades presentes e prezados compa
nheiros agricultores que são os anfitriões desta sessão e que pela
primeira vez vejo, com alegria, com o seu chapéu de palha, entra
rem no plenário do Congresso Nadonal. Parabéns, agricultores,
por essa dignidade e por esse chapéu de ''paia'', que é a identidade
do agricultor, que é a identidade da seriedade e do patriotismo que
sustenta este Brasil, (palmas.) E que, muitas vezes, são tratados
como marginais, como homens perigosos, como homens e mulhe
res que ameaçam a sociedade.

Companheiros agricultores, vocês talvez nem saibam da im
portância de sua luta para o Brasil. Vocês não estão apenas lutan
do pela terra; estão lutando por uma nova sociedade. E até mesmo
aqueles que os criticam, muitas vezes, por dentro, ficam remoen
do-se e torcendo para que a reforma agrária aconteça, porque eles
também vão ser beneficiados. A reforma agrária, companheiros,
hoje, mais do que nunca, fica claro que não é simplesmente uma
aspiração dos agricultores. A cidade hoje precisa muito mais da re
forma agrária do que os próprios agricultores que lutam por ela.
Hoje vemos um País com milhões e milhões de desempregados
nas cidades, e muitos deles, 80%, vieram do campo. E hoje que
rem voltar para o campo, porque não têm mais emprego e não
conseguem sobreviver. Esses agricultores que lutam pela terra no
Sul·do Brasil ouvem que lugar para fazer assentamento é o Mato
Grosso ou Norte do País, porque lá há folga de terra. No Sul, se
gundo lhes dizem, fica apenas quem quer baderna, quem quer ba
gunçar. Quem quer trabalhar reahnente vai procurar folga de terra.
''Por que nossos avós e nossos pais vieram da Itália, da Alemanha,
e esses vadios" - é como os tratam - ''nem para o Mato Grosso
querem ir? ''Isso é dito várias vezes na imprensa gaúcha.

Estive no Mato Grosso, dias atrás, e percorri mais de mil
quilômetros de carro. O que vi causou-me muita surpresa. Os tra
balhadores da enxada do Mato Grosso estão plantando os corredo
res, da cerca até o asfalto. Ali eles têm o seu roçado. Os barrancos
das estradas do Mato Grosso são mais produtivos que as fazendas.

Também foram trazidos gaúchos, catarinenses e paranaen
ses para o Mato Grosso e lá foram jogados, a quinhentos quilôme
tros de distância da cidade mais próxima, abandonados em um
assentamento feito por gaúchos, com oitenta e seis famílias, das
quais restam apenas onze; as demais voltaram para os Estados, fo
ram para a periferia das cidades e muitas morreram vítimas da ma
lária, porque tinham de percorrer quilômetros em cima de rede,
porque nem carroça passava, por falta de estrada. E isso serve de-

pois de argumento para o Governo dizer que não adianta dar terra,
pois os "caras" não trabalham. É assim que é tratada a questão da
reforma agrária.

E, enquanto tivemos Governo do quilate deste que está aí,
que é uma continuidade dos militares, não se pode esperar que seja
diferente. Dizem que acabou o regime militar; trocaram-se os par
tidos, mas o governos continuam os mesmos. Quem veio depois
de Figueiredo? Veio o Sarney, que também era parte da ditadura;
depois foi eleito Collor de Melo, que foi Prefeito biônico de Ala
goas; e depois elegeram Fernando Henrique Cardoso, que tem
como Vice Marco Maciel, que sempre esteve no poder deste país.

Então mudou o quê, companheiros? Mudaram as letras dos
partidos, mas as caras continuam as mesmas.

Companheiros, essa reforma agrária só vai acontecer quan
do vocês, de chapéu na cabeça, compreenderem que devem lutar
com os demais companheiros que não tenham a consciência que
vocês têm, para construirmos juntos uma nova sociedade.

Muito obrigado. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Aldo Arantes.
O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. Presidente,

Sf's e Srs. Deputados, trabalhadoras e trabalhadores sem-terra,
quero, em nome do PCdoB, cumprimentá-los e manifestar nossa
mais calorosa saudação à luta dos trabalhadores sem-terra.

Quero dizer que essa luta não é meramente dos trabalhado
res sem-terra, mas de todos aqueles que querem a democracia,
porque não há democracia com terra concentrada, quando o povo
não tem emprego, sem o trabalhador ter um pedaço de terra para
trabalhar, Portanto, essa luta não é só de vocês, mas parte inte
grante do processo de democratização da sociedade brasileira.

Por outro lado - vocês sabem -, essa luta vem de muito
tempo: vem da união dos lavradores e trabalhadores rurais, das li
gas camponesas e de resistências gloriosas de Porangatu, Trombas
e Fonnoso, em meu Estado, onde surgiu uma grande liderança,
José Porfirio, que foi Deputado Estadual, desaparecido político.
Foi dessa luta que surgiu um plano nacional de reforma agrária,
devido à mobilização dos trabalhadores rurais. mas também ense
jou o súigimento da famigerada DDR, que organizou grupos ar
mados para agrplir, violentar e tentar impedir a realização da
reforma agrária. (palmas.)

Na Assembléia Nacional Constituinte - da qual tive a honra
de participar - infelizmente não conseguimos atingir nossos obje
tivos. O capítulo da reforma agrária foi, sem dúvida, aquele em
que tivemos a maior derrota.

Hoje o projeto neoliberal coloca na gaveta bem funda o pro
jeto da reforma agrária. O Presidente Fernando Henrique Cardoso
anuncia o assentamento de 40 mil famílias. É um pingo d'água no
deserto. Temos que dizer com clareza que o Brasil é um País que
dispõe de grandes extensões rurais. No entanto, o grau de partici
pação dessa imensa área na produção brasileira é ínfima, porque
temos grandes extensões territoriais improdutivas ou de baixa pro
dutividade. E por isso temos fome, não temos a produção agrícola
que podelÍamos ter e não temos a possibilidade de ampliar de for
ma significativa o mercado de trabalho para os trabalhadores.

Tudo isso, companheiros, é causa da violência brutal que se
abate contra os trabalhadores rurais. Todos nós acompanhamos a
violência generalizada no campo. Destaco aqui a violência no sul
do Pará, em Rio Maria, onde sou advogado junto com Luiz Eduar
do Greenhalgh. Lá assassinaram, num tempo relativo pequeno, o
ex-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Ma
ria, João Canuto e aqueles que com ele se solidarizavam, Braz e
Ronam, os irmãos Canuto, e Expedito Ribeiro dos Santos. Recen
temente, fez-se um julgamento no Pará, em que foram condenados
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o pistoleiro e o intennediário. No entanto, sabemos que o latifun
diário Gerônimo Alves de Amorim, infelizmente do meu Estado,
Goiás, está solto. Está, solto, com a sua fazenda em Morrinhos,
participando de casamentos em Goiânia, e as autoridades não to
mam medidas para prendê-lo.

É necessário um movimento de opinião pública contra essa
situação. E nós sabemos que essa situação de impunidade está li
gada à atitude de conivência dos Governos e à atitude de apoio das
polícias militares aos latifundiários. Agora, acontece esse caso de
Corombiara, uma agressão a todos aqueles que querem a democra
cia e defendem os direitos humanos.

Então, companheiros, tenninando as minhas palavras, quero
parabenizá-los pela presença nesta Casa, quero parabenizar os De
putados e companheiros do PT que tiveram a iniciativa desta ses
são. Consideramos que essa luta não é só de vocês. Consideramos,
como já disse, que essa luta pela justiça social e pela democracia.
E sabemos que ninguém vai construir democracia verdadeira sem
lutar, sem botar o povo na rua, sem correr riscos, inclusive. Por
tanto, contém com o apoio e a solidariedade do PCdoB nas lutas e
nas ocupações de terra para forçar a realização da reforma agrária,
que se farão dentro da lei, mas também através das medidas que os
trabalhadores adotam para garantir o mínimo de terra e assegurar a
sobrevivência de seus fIlhos.

Parabéns aos trabalhadores rurais! Viva a luta pela reforma
agrária! (palmas.) Viva a união de todos para a democratização deste
País! (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim) - Como
próximo orador, convido a fazer uso cia.palavra S. Ex& o Deputado
Padre Roque.

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Deputados, trabalhadores, agricultores e principahnente
amigos sem-terra, terra, reforma agrária e agricultura são segura
mente as palavras que mais vezes se ouvem nesta Casa, e, no en
tanto, essa é a mais clara e evidente demonstração de que esta é
uma Casa de mentirinha, porque infelizmente faz acontecer o dis
curso, e, na prática, o povo é que sabe o que acontece de verdade.
Corombiara é talvez a palavra que no último mês mais vezes se
ouviu nestes microfones. Hoje, é uma palavra maldita, mas gosta
ria de lembrar que há dois mil anos uma outra localidade, também
considerada maldita, depois de muito sangue derramando transfor
mou-se em localidade bendita.

Tenho certeza, caros amigos e companheiros, que o sangue
derramado da pequena Vanessa, dos policiais e principalmente dos
sem-terra foi, a causa primeira e principal para que esta sessão sq
Iene acontecesse. Espero que a transformação de Corombiara em
palavra bendita e em alavanca necessária da reforma agrária ur
gente possa de fato concretizar-se.

Ao parabenizar o movimento dos sem-terra do Brasil, que
hoje é seguramente o movimento de vanguarda mais avançado,
mais destemido e mais corajoso, presto a minha homenagem a to
dos os homens e mulheres, a todos os jovens e crianças que por
este Brasil afora lutam por um sonho, uma realidade e uma vida
digna. Companheiras e companheiros, amigos de todo o Brasil,
continuem frrmes, teimando na esperança e acreditando nelas ape
sar de não a verem. Seguramente, mais cedo ou mais tarde, esta
Casa de ouvido moucos, de pouca sensibilidade, abrir-se-á e escu
tará o clamor que vem de todos os cantos. Que o sangue derrama
do em COJ.1Jmbiara possa transformar-se em semente de muita
reforma agrária. É o que esperamos e para o que apelamos do alto
desta tribuna neste instante.

Muito obrigado. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim) - Convi-

do a fazer uso da palavra, COIDo próximo orador inscrito, o ilustre
'Deputado Gilney Viana.

O SR. DEPUTADO GILNEY VIANA - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Deputados, senhores e senhoras convidados, especial
mente os comp3.!1beiros sem-terra, Corombiara hoje é símbolo, um
duplo símbolo. É o símbolo da luta pela reforma agrária, mas tam
bém é símbolo da violação pelo Estado dos direitos humanos. E aí
deste Governo se não se redimir disso, pois ele pode fIcar marcado
como um Governo em que repetidas vezes os direitos humanos te
nham sido agredidos e violados.

Mas o caso de Corumbiara despertou a consciência nacio
nal. E não é um caso isolado. Particularmente quando ao Estado
do Mato Grosso, que o companheiro Adão Pretto citou, farei algu
mas referências.

Em Mato Grosso, são sucessivas as ocupações e confli
tos. Mencionarei uma série de nomes que não foram veicula
dos. Não é somente o caso da Fazenda Aliança, em Pedra Preta,
ocupada sob a coordenação do Movimento dos Trabalhadores
Sem-Terra. Há também os casos das Fazendas São João e Bom
Juí, em Diamantino; de Colnisa, em Aripuanã; de Santo Idel
fonso, em Nova Xavantina; da Gleba Iriri, em Guarantã do
Norte; da Gleba Itiratepã, em Bar-ão de Melgaço; de Vila Rica;
de Suiá-Missú, terra de índios ocupada por posseiros, vivendo
conflitos sociais; da Fazenda Eldorado, em Tapurá, e, assim,
sucessivamente, se recuperarmos a memória da luta dos traba
lhadores rurais em Mato Grosso.

Especiahnente, há uma sucessão de agressões. Quando pen
sávamos que, devido ao que se sucedera em Corumbiara, as forças
do Estado não teriam a ousadia de realizar uma nova agressão na
calada da noite, tal aconteceu. Há apenas dois dias, os posseiros da
Fazenda Santo ndefonso ocuparam a ponte que liga a cidade de Nova
Xavantina. Na calada da noite, às 3h15min. Polícia Rodoviária Fede
rallá chegou e atirou nos sem-terra. O resultado foram quatro feridos,
uma criança e seu pai sendo jogados de cima da ponte.

Depois de tudo isso, no dia 7 de setembro, vimos o Sr. Pre
sidente da República fazer uma peroração, um discurso solene, no
qual afrrmava reconhecer que no Brasil as agressões aos direitos
humanos ainda pennanecem, especiahnente no campo.

Agora esta em Bruxelas, diante da Çomunidade Internacio
nal, falando que vivemos num regime democrático, mas num regi
me democrático em que as seqüelas do autoritarismo persistem. Mas
esse Governo não tem capacidade de superá-las. Se essa luta não res
soarno Governo, ela continuará com mais gravidade e agudeza.

Está claro que as palavras de ordem - ocupar, produzir e re
sistir - são legítimas, assim como negociar e trabalhar com nossas
alianças políticas, para que possamos derrotar as forças do atraso e
realizar a refonna agrária.

Continuemos na luta. (palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim) - Com a

palavra o Sr. Deputado Matheus Schmidt.
O SR. DEPUTADO MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presi

dente, Srs. Parlamentares, senhoras e senhores, reputo ser da maior
importância, da maior oportunidade, a realização desta audiência pú
blica, hoje, neste local, porque foi exatamente aqui, no plenário da Câ
mara dos Deputados, que há poucos dias o Govemo, representando as
oligarquias brasileiras, impôs à Oposição derrota esmagadora na apro
vação das chamadas refonnas econômicas do Governo.

Conseguiram manipular a palavra, conseguiram mudar os con
ceitos dos vocábulos e revestiram, com o nome de reforma econômi
ca, medidas que visam apenas a abrir caminhos para a entrega das
riquezas da Nação a grupos econômicos nacionais e internacionais.

Sr. Presidente, é importante, então, que, exatamente aqui
deste plenário se.realize esta reunião, para que o povo brasileiro, a
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Nação brasileira, tome conhecimento de que reforma é a reforma
agrária, a primeira, a mais importante, a mais legítima, a mais ne
cessária à Nação brasileira, à economia desta País. E vem sendo
1Lu.p"Jida pelas oligarquias e por este Governo que aí está.

Se realmente quisesse fazer reforma na área econômica, te
ria que ter proposto a este Plenário a realização da reforma agrária.
Essa, a legítima reforma, vem sendo postergada por este Governo,
que nada mais quer do que entregar nossas riquezas a grupos pr'tll
cipalmente internacionais. São esses mesmos grupos aos quais o
nosso Presidente vive prestando homenagem no exterior, nas via
gens que vem fazendo, como esta que faz hoje à Bélgica.

Sr. Presidente, senhores agricultores, trabalhadores sem-ter
ra deste País, é incnvel a força das oligarquias. O movimento pela
reforma agrária vem de longos anos. Lembro que em 1964 vinha
crescendo o movimento pela reforma agrária. Deranl o golpe mili
tar. Logo depois do golpe, o Marechal Castello o Branco apressou
se em enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que criou o
Estatuto da Terra. Também na época se dizia que era para fazer re
forma agrária, mas vinha revestido de outros significados. Na rea
lidade, era para impedir que ela fosse feita.

Desde então, privilegiando-se a empresa rural, concentrou-se
mais a propriedade, e nunca mais do que agora foi necessário que nes
te País, para seu desenvolvimento, para que se libertem as forças pro
dutivas da Nação e, acima de tudo, para que se revelta esse processo
de abandono dos campos, o nosso homem encontre lá onde nasceu
e se criou os meios de vida necessários e o acesso à terra.

Todos que nascemos no campo, Sr. Presidente, sabemos o
que representa viver onde nascemos, com um pedaço de terra para
cultivarmos. É por isso que sairá daqui hoje esse grande grito pela
reforma agrália.

Trago aqui a solidariedade da bancada do meu partido, o
PDT, à luta pela reforma agrária e pelos sem-terra, para que sai
bam que podem contar conosco nesta caminhada. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim) - Após
o encerramento desta sessão, acontecerá o ato em defesa da refor
ma agrária e contra a violência no Auditório Petrônio Portella, no
Senado Federal.

Convido a fazer o uso da palavra, como último orador ins
crito, o ilustre Deputado Mauri Sérgio.

O SR. DEPUTADO MADRI SÉRGIO - Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, representantes do Movimento dos Sem-Terra, sou um
Parlamentar do Acre, Estado que, a partir da década de 70, vem pas
sando por inúmeros problemas que até hoje não acabaram. Mas temos
também uma marca que talvez poucos Estados da Federação brasilei
ra possuem. Temos a honra de sermos conterrâneos de uma das pes
soas que mais se destacou na luta pela terra, pelo seringueiro e pelo
trabalhador: o nosso falecido companheiro Chico Mendes.

E no Acre, a partir da década de 70, começaram a chegar
pessoas que foram, na sua maioria, explorar fazendas, ocupar as
terras daquela região, da nossa Amazônia - que faz fronteira com
a Bolívia e o Peru. Até hoje temos famílias brasileiras - cerca de
duas míl- morando na fronteira do Acre com a Bolívia, ocupando
a região de Pando, que é uma região boliviana. Nós, no Acre, na
Amazônia, no Brasil inteiro, temos imensas áreas de terras livres e
outras sem ter a devida ocupação, por falta de o Governo Federal
se sensibilizar com os problemas das pessoas que, até hoje, procu
ram um lugar para ter a sua moradia, retirar o sustento de sua família
e, naturalmente, poder produzir para que as pessoas que estão nas
cidades, nos grandes centros, tenham a sua alimentação,

É preciso que o Governo Federal saia do discurso e passe
para a ação. É preciso que o Governo Federal venha realmente a se
sensibilizar e não apenas fazer média com os organismos interna
cionais, numa tentativa de querer agradar, de se voltar, muitas vezes,

até para o meio ambiente, para a Amazônia, fazendo-se de herói.
Na verdade, são seres humanos que se encontram na nossa região,
principalmente na região amazônica - a qual represento -, que estão
nos projetos de assentamento, que hoje constituem em verdadeiros
campos de extermínio, porque na Amazônia grassa a malária por falta
de assistência do Governo Federal, sendo que a malária já esteve sob
controle em detemrinadas regiões, inclusive no meu Estado, o Acre,
durante muito tempo, e hoje está grassando muito próxima da própria
sede da Fundação de Saúde do nosso Estado.

Essa denúncia já foi feita, inclusive, numa determinada oca
sião, em, uma audi6ncia com o Ministro Adib Jatene, quando eu
disse a S. Ex" que era uma pena que o Governo Federal e até mes
mo setores da imprensa não dessem tanta atenção às doenças en
dêmicas que existem ainda na Ama7Dnia, como a malária. Davam,
inclusive, muita atenção a doenças que atingem a maioria das pes
soas em alguns setores da população brasileira hoje, como a
AIDS, um problema sério no mundo, que recebe atenção muito es
pecial da imprensa, e, inclusive, do Governo Federal. Entretanto,
disse-lhe que a malária, na Amazônia, mata muito mais gente den
tro dos projetos de assentamento, nas periferias das cidades, do
que a AIDS em todo o Brasil, e não merece a mesma atenção. Per
guntei-lhe: por quê? O Ministro Adib Jatene me respondeu que
não merecia a mesma atenção, porque, infelizmente, a malária ma
tava os pobres, no meio do mato e na periferia urbana, e a AIDS
matava ricos, pessoas de poder aquisitivo maior, e por isso recebia
maior atenção e preocupação. A malária, que mata mais gente na
Amazônia, não recebe a mesma atenção.

Quero deixar aqui. em nome do PMDB do Acre, o nosso
apoio a este movimento, a nossa solidariedade a todos aqueles que
encampam a luta por melliores dias para as pessoas que querem ter
um lugar ao sol para criarem suas famílias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Perim) - Antes de
encerrar a reunião, gostaria de, em nome do Parlamento brasileiro,
agradecer a todos a presença. e. mais uma vez, manifestar a nossa sa
tisfação pela oportunidade oferecida democraticamente por esta Casa
para que um dos problemas mais sérios que aflige toda a sociedade
brasileira pudesse ser discutido de fOlma ampla, irrestrita e democráti
ca por todos aqueles que nos honraram com suas presenças.

Evidentemente que o Congresso Nacional, na representação
de toda a sociedade brasileira, a ninguém deva determinar exclu
dência. E, conseqüentemente, na intransigência da convicção de
que apenas pelo processo democrático iremos atingir esses objeti
vos, neste momento, com satisfação pessoal e em nome de todos
os membros desta Casa, declaro encerrada esta reunião.

VI- ENCERRAMENTO.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Serim) - Nada mais ha
vendo a tratar, vou encemrr a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Serim) 
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima
Luciano Castro - PPR; Luís Barbosa - Bloco - PTB.

Amapá
Raquel Capiberibe - Bloco - PSB.

Pará
Anivaldo Vale - PPR; Gerson Peres - PPR; Hilário Coim

bra - Bloco - PTB; Paulo Titan - PMDB; Raimundo Santos - PP.
Amazonas

Luiz Fernando - PMDB.
Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB; Expedito Júnior - Bloco
PL; Ildemar Kussler- PSDB; Silvcrnani Santos - PP.
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Acre
Francisco Diógenes - Bloco - PFL; João Maia - PSDB;

Mauri Sérgio - PMDB; Ronivon Santiago - Bloco - PSD.
Tocantins

Osvaldo,Reis - PP.
Maranhão

Costa Ferreira - PP; Domingos Dutra - PT; Remi Trinta 
PMDB.

Ceará
Anibal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann - PSDB; José

Pimentel - PT; Paes de Andrade - PMDB; Pimentel Gomes 
PSDB; Pinheiro Landim - PMDB.

Piauí
Heraclito Fortes - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte
Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco

PFL; Ney Lopes - Bloco - PFL.
Paraíba

Alvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL; Cássio Cunha Lima
- PMDB; Gilvan Freire - PMDB; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco
Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL;

José Jorge - Bloco - PFL; Pedro Correa - Bloco - PFL.
Sergipe

Marcelo Deda - PT.
Bahia

Alcides Modesto - PT; AroIdo Cedraz - Bloco - PFL; Ged
deI Vieira Lima - PMDB; Jaques Wagner- PT; José,Rocha - Blo
co - PFL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT;
Ubaldino Junior - Bloco - PSB.

Minas Gerais
Antônio do Valle - PMDB; Aracely de Paula - Bloco

PFL; Fernando Diniz - PMDB; Nilmário Miranda - PT; Zaire Re
zende-PMDB.

Espírito Santo
Luiz Buaiz - Bloco - PL.

Rio de Janeiro
Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle - Bloco - PL;

Conceição Tavares - PT; Laprovita Vieira - PP.
São Paulo

Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
PMDB; Arlindo Chinaglia - PT; Celso Daniel- PT; De Valasco
Bloco - PSD; Eduardo Jorge - PT; Hélio Bicudo - PT; João Paulo
- PT; Marta Suplicy - PT; Robson Tuma - PSL; TeIma de Souza
- PT; Vadão Gomes - PP.

Mato Grosso
Augustinho Freitas - PP; Gilney Viana - PT; Rodrigues

Palma - Bloco - PTB.
Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Chico Vigilante - PT; Maria
Laura-PT.

Goiás
Marconi Perillo - pP.

Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - PMDB; Flávio Derzi - PP.

Paraná
Padre Roque - PT; Paulo Bernardo - PT'

Santa Catarina
Hugo Biehl- PPR; 10sé Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT;

Mário Caval1azzi - PPR; Milton Mendes - PT.
Rio Grande do Sul

José Fortunati - PT; Matheus Schmidt - PDT; Miguel Ros
setto - PT; Yeda Crusius - PSDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima
Alceste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rolmelt - Bloco 

PSC; Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Moises Lipnik - Bloco
- PTB; Robério Araújo - PSDB; Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá
GelVásio Oliveira - Bloco - PSB; Murilo Pinheiro - Bloco

- PFL; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL.
Pará

Ana Júlia - PT; Antônio Brasil- PMDB; Elcione Barbalho
PMDB; Giovanni Qu~iroz - PDT; José Priante - PMD:B; Nicias Ri
beiro - PMDB; Olávio Rocha - PSDB; Socorro Gomes - PCdoB;
Ubaldo Corrêa - PMDB; Vic Pires Franco- Bloco - PFL.

Amazonas
A1zira Éwerton - PPR; Arthur Virgílio - PSDB; Atila Lins

- Bloco - PFL; Carlos da Carbrás - Bloco - PFL; Euler Ribeiro 
PMDB; João Thomé Mestrinho - PMDB.

Rondônia
Carlos Camurça - PP; Confúcio Moura - PMDB; Euripe

des Miranda - PDT; Marinha Raupp - PSDB.
Acre

Carlos Airton - PPR; Célia Mendes - PPR; Chicão Brigido
-PMDB.

Tocantins
Darci Coelho - Bloco - PFL; Doloces Nunes - PP; Freire Jú

nior- PMDB; João Ribeiro - Bloco- PFL; Udson. Bandeira- PMDB.
Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araújo - Bloco
- PFL' César Bandeira - Bloco - PFL; Davi Alves Silva - Bloco 
PMN; 'Eliseu Moura - Bloco - PFl.;-Jayme Santana - PSDB; José
Carlos Sabóia - Bloco - PSB;Magno Bacelar -; Márcia Marinho 
PSDB; Mauro Fecury - Bloco - PFL; Nan Souza - PP; Pedro Novais
- PMDB; Roberto Rocha - PMDB; Sarney Filho- Bloco - PFL.

Ceará
Antônio dos Santos - Bloco - PFL; Amon Bezerra 

PSDB; Edson Queiroz - PP; Firmo de Castro - PSDB; Gonzaga
Mota - PMDB; Inacio Arruda - PCdoB; José Linhares - PP; Leô
nidas Cristino - PSDB; Nelson Otoch - PSDB; Roberto Pessoa 
Bloco - PFL; Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB;
Vicente Anuda-PSDB.

Piauí

B. Sá- PSDB; Ciro Nogueira - Bloco - PFL; João Henrique
PMDB; Júlio Cesar- Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte

Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Laire Rosado - PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Annando Abílio - PMDB;
Enivaldo Ribeiro - PPR; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Luiz
Clerot - PMDB; Ricardo Rique - PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Lyra - Bloco
PSB; João Colaço - Bloco - PSB; JoSé Chaves - José Mendonça
Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Luiz
Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho - Bloco - PFL; Osvaldo
Coelho - Bloco - PFL; Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Salatiel
Carvalho - PP; Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Severino Cavalcanti
- Bloco - PFL; Vicente André Gomes - PDT; Wilson Campos 
PSDB; Wolney Queiroz - PDT.
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Alagoas
Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Farias - PP;

Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando
Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PMDB; Moacyr Andrade
PPR; Olavo Calheiros - PMDB; Talvane Albuquerque - PP.

Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Bloco - PMN;

Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPR; José
Teles - PPR; Pedro Valadares - Bloco - PMN; Wilson Cunha
Bloco-PFL.

Bahia
Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB;

Claudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domin
gos Leonelli - PSDB; Eujácio Simoes - Bloco - PL; Félix Men
donça- Bloco- PTB; Fernando Gomes- PMDB; Haroldo Lima
PCdoB; Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL;
Jairo Carneiro - Bloco - PFL; João Almeida - PMDB; João Leão
- PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José Carlos Aleluia - Blo
co - PFL; José Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco
PFL; Luís Eduardo - Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL;
Manoel Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado - PP; Mário Ne
grornonte - PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro Irujo - PMDB;
Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PL.

Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB; Antônio Aureliano - PSDB; Arman

do Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco - PTB; Carlos
Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramen
ta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Edson Soares - PSDB; Eduar
do Barbosa - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resende 
Bloco - PFL; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardino
- PMDB; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL; Ibrabim Abi
Ackel- PPR; Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco
- PFL; João Fassarella - PT; José Rezende - Bloco - PTB; José
Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco
PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - PTB; Marcos Lima - PMDB;
Maria. Elvira - eMDB; Mário de Oliveira '- PP; Maurício Campos
- Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton Cardoso 
PMDB; Odelmo Leão - PP; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Del
gado - PT; Paulo Heslander - Bloco - PTB; Raul Belém.- Bloco
- PFL; Roberto Brant - Bloco - PTB; Romel Anízio - PP; Sandra
Starling - PT; Saraiva Felipe - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB;
Sérgio Naya - PP; Silas Brasileiro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT;
Vittorio Medioli - PSDB.

Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa - PSDB; João

Coser - PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Durão - PDT; Nilton
Baiano - PMDB; Rita Camata - PMDB; Roberto Valadão 
PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro
Alcione Athayde - PP; Alexandre Cardoso - Bloco - PSB;

Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez - PSDB; Carlos
Santana - PT; Cidinha Campos - PDT; Edson Ezequiel - PDT;
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR; Fernando
Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando Lo
pes - PDT; Francisco Dornelles - PPR; Francisco Silva - PP; Ita
mar Serpa - PSDB; Jair Balsonaro - PPR; Jandira Feghali 
PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson - PMDB;
José Carlos Coutinho -; José Carlos Lacerda - PPR; José Egydio
- Bloco - PL; José Maurício - PDT; Laura Carneiro - PP; Lima
Netto - Bloco - PFL; Lindberg Farias - PCdoB; Márcia Cibilis
Viana - PDT; Marcio Fortes - PSDB; Milton Temer - PT; Miro
Teixeira - PDT; Moreira Franco - PMDB; Noel de Oliveira 
PMDB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos - PPR; Roberto

Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio
Arooca - PPS; Simão Sessinl - PPR; Sylvio Lopes - PSDB; Va
nessa Felippe - PSDB.

São Paulo
Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Antô

nio Carlos Pannunzio - PSDB; Antônio Kandir - PSDB; Arnaldo
Faria de Sá- PPR; Ary Kara- PMDB; Ayres da Cunha- Bloco
PFL; Beto Mansur - PPR; Carlos Apolinário - PMDB; Carlos
Nelson - PMDB; Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho
Bloco - PFL; Cunha Bueno - PPR; Cunha Lima - PSDB; DelfIm
Netto - PPR; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Fausto Martello
PPR; Fernando Zuppo - PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio
Rosas - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT; João
MeIlão Neto - Bloco - PFL; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; José
Amoal - PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco - PTB;
José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José Machado - PT;
José Pinotti - PMDB; Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu Iha 
PSDB; Luiz Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly
Netto - Bloco - PFL; Marcelo Barbieri - PMDB; Marquinho Che
did - Bloco - PSD; Maurício Najar - Bloco - PFL; Mid:Iel Temer
- PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo Lima - Blo
co - PFL; Régis de Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo Izar - PPR;
Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB; Tuga Angera
mi - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PSB; Valdemar Costa
Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione - Bloco - PTB; Wagner Sa
lustiano - PPR; Welson GasparinÍ'- PPR; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso
Antônio Joaquim - PDT; Roberto França - PSDB; Tetê Be

zerra- PMDB; Welinton Fagundes - Bloco- PL.
Distrito Federal

Jofran Frejat - PP; Osório Adriano - Bloco - PFL; Wigber
to Tartuce:'" PP.

Goiás
Barbosa Neto - PMDB; João Natal- PMDB; Jovair Aran

tes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Maria Valadão - PPR; Nair
Xavier Lobo - PMDB; Orcino Gonçalves - PMDB; Pedrinho
Abrão - Bloco - PTB; Pedro Canedo - Bloco - PL; Rubens Cosac
- PMDB; Sandro Mabel- PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL;
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul
Andre Puccinelli - PMDB; Marilu Guimaraes - Bloco 

PFL; Marisa Serrano - PMDB; Oscar Goldoni - PMDB; Saulo
Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná
Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Blo

co - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Ueno 
Bloco - PFL; BasHio Villani - PPR; Chico da Princesa - Bloco
PTB; Dilceu Sperafico - PP; Flávio Arns - PSDB; Hermes Parcia
neIlo - PMDB; Homero Oguido - PMDB; João Iensen - Bloco
PTB; José Borba - Bloco - PTB; José Janene - PP; Luciano Piz
zatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício Re
quião - PMDB; Max Rosenmann -; Nedson Micheleti - PT;
Odílio Balbinotti -; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renatp Jolms
son - PP; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Ricardo Gomyde 
PCdoB; Valdorniro Meger - PP; Vilson Santini - Bloco - PTB;
Werner Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Edison Andrino - PMDB; João Pizzolatti - PPR; José Car
los Vieira - Bloco - PFL; Luiz Henrique - PMDB; Paulo Bauer
PPR; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco 
PFL; Rivaldo Macari - PMDB; Serafim Venzon - PDT; Valdir
Colatto - PMDB.
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Rio Grande do Sul
Adroaldo Streck - PSDB; Augusto Nardes - PPR;
Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther Gros

si - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Germano Rigotto - PMDB;
Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi - PMDB; Jair Soa
res - Bloco - PFL; Jarbas Lima - PPR; Luís Roberto Ponte 
PMDB; Luiz Mainardi - PT; Nelson Marchezan - PPR; Osvaldo
Biolchi - Bloco - PTB; Paulo Rítzel - PMDB; Renan Kurtz 
PDT; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Cignachi - PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Encerro a Ses
são, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 18. às
14horas.

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS

l-Emendas

11 - Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMIS
SÃO - ART. 24,11 PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 58, § 1~ INTERPOSiÇÃO DE RECUR
SO: ART. 58, § ~ combinado com ART. 132, § 2~

1.2 COM PARECERES QUANTO AO MÉRITO CON
TRÁRIOS (Art 133)

PROJETOS DE LEI:

N2. 1.671/91 (JACKSON PEREIRA) - Dispõe sobre a
concessão de desconto no valor das passagens de
ônibus, nas áreas metropolitanas, para deficientes e
estudantes, e dá outras providências. (Apensado:
PL ~ 650195, da Dep. Vanessa Felippe).

Prazo - 32 dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95
N2 2.732192 (JACKSON PEREIRA) - Dispõe sobre

prazos em compensação de cheques e docu
mentos.

Prazo - 32 dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95
N2 4.885194 (PODER EXECUTIVO) - Altera disposições

do Decreto-Lei.n2 3.689, de 3 de outubro de 1941
(Código de Processo Civil), do Decreto-Lei n21.002,
de 21 de outubrode 1969(Códigode Processo Penal
Militar) e daLei ~ 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei
de Execução Penal).

Prazo - 32 dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95
N2 184195 (CÂNDIDO MATTOS) -Altera a redação do

parágrafo 22 do artigo 15, da Lei ~ 8.213, de 24 de
julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de Be
nefícios da Previdência Social".

Prazo - 32 dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95
N2. 217195 (JORGE WILSON) - Veda a cobrança de taxa

de matrícula, nos estabelecimentos de ensino de 1~

e 22 graus, nos casos que especifica.
Prazo - :J!. dia: 18-9-95·
Último dia: 20-9-95

N!! 279/95 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Dispõe sobre
a comprovação do tempo de serviço para efeito de
aposentadoria.

Prazo - 3l! dia: 18-9-95
Último dIa: 20-9-95
N2. 411/95 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Isenta do

pagamento de pedágio os veículos destinados ao
transporte de carga.

Prazo - 32 dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95
N2. 456195 (ROBERTO PESSOA) - Dá nova redação ao

artigo 45 daLei ~8.212, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre a Organização da Seguridade Social.
institui Plano de Custeio e dá outras providências".

Prazo - 32 dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO
- ART. 54 (SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLE
NÁRIO EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS
TERMOS DO ART. 144, § 1º) PRAZO PARA APRE
SENTAÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 1º INTER
POSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3º combinado
comART.132,§~

2.1 pELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOlJ INJURIDI
CIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N2 53/91 (EDUARDO JORGE) - Susta o Decreto rP
38.324, de 19 de dezerrbro de 1955, que concede à
ABIFARMA condição de órgão técnico consultivo
governamental e dá outras providências.

Prazo - 32 dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95

2.2 pELA INADEQUACÃO FINANCEIRA E/OU ORCA
MENTÁRIA

PROJETO DE LEI:
•

N23.053J92 (JACKSON PEREIRA) - Coneeoe desconto
de 60% (sessenta por cento) nas tarifas de energia
elétrica pelos consumidores de classe rural residen
tes em regiões atendidas por 6rgãos de desenvolvi
mento regional.

Prazo - 32 dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95
N23.242192 (ZAIRE REZENDE) - Cria o Programa Nacio

nal de Melhoramento do Leite, o Fundo Nacional do
Leite e dá outras providências.

Prazo - 32 dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95
N2. 3.301/92 (VIRMONDES CRUVINEL) - Altera disposi

tivos da Lei ~ 8.460, de 17 de setembro de 1990,
que "concede antecipação de vencimentos e de
soldos dos servidores civis e militares do Poder
Executivo e dá outras providências".

Prazo - 32 dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95
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RELAÇAo DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE DO M~S DE SETEMBRO

prio. (Apensado: PL "' 754195 do Oep. Fernando
Lopes).

Prazo - 32 dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95
N2 721/95 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre a obri

gatoriedade do uso do cinto de segurança pelos
ocLPantes dos veíwos automotores. (Face a apro
vação do substitutivo ao PL n24.793194). (Apensa
do: PL n2 774/95 do Dep. Álvaro Gauclêncio Neto e
PL n2 817195 do Deputado Couraci Sobrinho).

Prazo - 32 dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95
PROPOSTA DE FlSCALIZAÇAo E CONTROLE:
N26195 (PAULOPAIM) - Propõe à Comissãode Trabalho,

de Administração e Serviço Público, realização de
auditoria nas contas do Instituto Nacional de Seguri
dade Social - INSS, para apurar a real :::tuação
contábil e financeira desse órgão.

Prazo - 32 dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95
SUJEITO A DEVOLUçAO AO AUTOR, nos termos do

artigo 137, § 1!l do RI. Prazo para apresentação de
recurso artigo 137, § 22 (5 sessões).

INDICAÇAo:
Nl337195 (SEVERINO CAVALCANTI) - Solicita ao Se

nhor Governador do Estado de Pemambuco, Miguel
Arraes, providências quanto aos problemas de Mu
nicípio de Moreno com a Empresa Cotonificio More
noS/A.

Prazo - 32 dia: ~ 8-9-95
Último dia: 29-9-95 ..

N2 3.361/92 (MAX ROSENMANN) - Concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados às ambu
lâncias e demais equipamentos hospitalaresquando
adquiridos por casas de saúde sem fins lucrativos.

Prazo - ~ dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95
N9-4.312/93 (VALDIR COLATTO) - Concede isenção do

imposto sobre produtos industrializados para os ca
minhões adquiridos por transportadores autônomos
e dá outras providências. (Apensados: PL n2

4.566/94 do Dep. Paulo Paim, PL n2 285195 do Dep.
Roberto Paulino e PL n2 492195 do Dep. Paulo Rit
zel).

Prazo - ~ dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95
N9. 4.515194 (JACKSON PEREIRA) - Dispõe sobre a

criação do "cheque-férias", cria o Fundo de Incentivo
ao Turismo do trabalhador e dá outras'providências.

Prazo - ~ dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95

3. CONTRA DECLARAÇAo DE PREJUDICIALIDADE 
ART. 164, § 12 (SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO, APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TER
MOS DO ART. 164, § 29- E § 32) PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART. 164, § 29-

PROJETOS DE LEI:

N9.8.321186 (SENADO FEDERAL) - Dá nova redação ao
item I e aos parágrafos 32 e 52 do artigo 11 da Lei rP
3.807, de 26 de agosto de 1960.

Prazo - 32 dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95
N2 2.274/91. (JACKSON PEREIRA) - Dispõe sobre di

reitos de aposentados e pensionistas que sejam
idosos e excepcionais, Segurados da Previdência
Social.

Prazo - 32 dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95
N9. 2.355191 (ARY KARA JOSÉ) - ModifICa o artioo 27 da

Lei n22.004, de 3 de outJ.j)rode 1953, C(')- _. ,,-~aQ2 .
dada pelas Leis nlls 7.453, de 27 de uezemorOde
1985,7.525, de 22 de julho,de 1986 e 7.990, de 28
de dezembro de 1989.

Prazo - 32 dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95
N9. 3.032/92 (SENADO FEDERAL) - Considera contra

venção penal a exigênciade exame relativo a estado
de gravidez para contratação de 8fT1)rego. (Apensa
do: PL n2 2.288189 do Dep. Carfos Cardinal).

Prazo - 32 dia: 18-9-95
Último dia: 20-9-95
N2 416195 (VALDIR COLATTO) - Dá nova redação ao

inciso VIII do artigo 30, da Lei rP 8.212, de 24 de juho
de 1991, alterando o limite de 70nf para isenção de
contribuição à Seguridade Social no caso de cons
trução residencial unifamiliar destinada ao uso pró-

Data Dia Hora
18 2L feira 15:00

15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

19 3Lfeira 15:00
15:25

20 4L feira 15:00
15:25

21 SLfeira 15:00
15:25

22 SLfeira 10:00
10:25
10:50
11 :15
11:40

Nome
Jofran Frejat
João Maia
Paulo Bornhausen
AntOnio Feijão
Edson Soares
Gonzaga Mata
Sebastião Madeira
Teima de Souza
Severino Cavalcanti
Pimentel Gomes
Pauderney Avelino

Fernando Lopes
Fátima Pelaes
José Fortunati
Gilvan Freire
Elton Rohnelt
José Janene
Socorro Gomes
João Mendes
Giovanni Queiroz
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12:05 Chicâo Brígida
12:30 Arnaldo Madeira 27 4ll-feira 15:00 Hugo Lagranha
12:55 Luiz Mainardi 15:25 pedro Canedo

13:20 Àicardo Gomycle 28 SLfeira 15:00 TUden Santiago

25 2!Lfeira 15:00 Danilo de Castro 15:25 Marcelo Dada

15:25 Ceci Cunha 29 6ll-feira 10:00 Lall'a Carneiro
15:50 José Chaves 10:25 Régis de Oliveira
16:15 Júlio César
16:40 Pedro Valadares

10:50 Adelson Salvador

17:05 Simara EJlery
11 :15 Márcia Marinho

17:30 saulo Queiroz
11:40 Hermes Pamianello

17:55 Nedson Micheleti
12:05 Paulo Delgado

18:20 Nilton Baiano
12:30 Renan Kurtz

26 3Lfeira 15:00 João Ribeiro
12:55 Pinheiro Landim
13:20 Ana J~ia

15:25 Paes de Andrade

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA RURAL
Sala 116, Bloco das Lideranças

A V I S O N° 23/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 12/09/95
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 794/95 - do Sr. Nicias Ribeiro - que "Dá nova redação ao artigo
1° do Decreto nO 73.684, de 19 de fevereiro de 1974, que 'cria a Floresta Nacional de
Tapajós, e dá outras providências"'.
RELATOR: Deputado DOMINGOS DUTRA

2 - PROJETO DE LEI N° 802/95 .. do Sr. Welson Gasparini - que "Dispõe sobre a
obrigatoriedade da adição de micronutrientes ao leite de vaca industrializado que
especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EzíDIO PINHEIRO
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

A V I S O N° 17/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.:14/09/95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

1 - PROJETO 06 LEI N° 815/95 - do Sr. Sílvio Abreu - que "dispõe sobre a
regulamentação do exercício das profissões de Analista de Sistemas e suas
correlatas, cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Informática e dá
outras providências.

COMISSÃO DE cONSTITU~ÇÃO EJUSTiÇA EDE
REDAÇAO

Sala T-09, Anexo 11

A V I S O N° 34/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 08.09.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5- Sessão

A • Da Análise da Constitucionalidade e Jurldlcldade (Art.54,II)

1 - PROJETO DE LEI N° 2.542-C/92 - do Sr. Valdenor Guedes -, que "dispõe sobre a
responsabilidade pelo pagamento da remuneração, proventos e pensões referentes·
aos servidores militares dos extintos Territórios do Amapá e Roraima e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 12.09.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão
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A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito

1 - PROJETO DE LEI N° 504/95 - do Sr. Régis de Oliveira - que "acrescenta artigo às
disposições finais do Código de Processo Civil".
~ELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

A V I S O N° 42/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 15/09/95
Horário.: 9às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 4.590/94 - do Senado Federal (PLS 113/93) - que "dispõe sobre
o atendimento preferencial da clientéla que especifica nos órgãos da administração
pública federal direta e indireta."
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Sala T-15 - Anexo"

A V I S O N° 18/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 15/09/95 Prazo.: 5 Sessões
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 1.8:30 Decurso: 18 Sessão -

1 - PROJETO DE LEI N° 2.438-A/91 - do Sr. Fábio Feldmann - que "disciplina as
atividades industriais e de transportes de produção ou materiais tóxicos, corrosivos,
inflamáveis ou explosivos, em conformidade com o disposto nos artigos 22 e 225 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION
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2 - PROJETO DE LEI N° 459/95 - do Sr. Sérgio Carneiro - que "regula o disposto no
inciso" do artigo 20 da Constituição Federal, dispondo sobre as terras devolutas sob
domínio da União".
RELATOR: Deputado MARQUINHO CHEDID

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

Sala 142-C, Anexo 11

A V I S O N° 09/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 14.09.95 Prazo.: 05 Sessões
Horário.:09:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:30 Decurso: 1- Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 561195 - do Sr. Henrique Eduardo Alves - que " Cria o
PROGENTE - Programa Empresa Trabalhador."

RELATOR: Deputado César Bandeira

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

A V I S O N° 63/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 08/09/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5- Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 770/95 - da S,.a Vanessa Felippe - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de as. instituições privadas de educação, beneficiárias de isenção de
impostos, terem em seus conselhos fiscais representante de corpo discente".
RELATOR: Deputado Mauríóio Requião
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2 - PROJETO DE LEI N° 775/95 - do Sr. Carlos Cardinal - que "determina a inclusão no
tempo de serviço dos integrantes do Magistério, para fins de, aposentadoria, do
período em que exerceram cargo de Secretário de Educação nos Estados ou
Municípios".
RELATOR: Deputado Ubiratan Aguiar

3 - PROJETO DE LEI N° 819/95 - do Sr. Welinton Fagundes - que "dá nova redação ao
artigo 17. e inci$o 11 do Decreto-lei nO 204, de 27 de fevereiro de 1967, que 'dispõe
sobre a exploração de loterias e dá .outras providênciaslll

•

RELATOR: Deputado Expedito Junior

4 - PROJETO DE LEI N° 837/95 - do Sr. Itamar Serpa - que "cria a 'bolsa de craques'
para estímulo da prática de esportes por crianças e adolescentes".
RELATOR: Deputado Pedro Wilson

A V I S O N° 64/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 14/09/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 28 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS POR MEM-
BROS DESTA COMISSÃO. .

1 - PROJETO DE LEI N° 3.249-A/92 - do Senado Federal (PLS nO 106/91) - que
"acrescenta dispositivos ao artigo 8° da Lei nO 8.134, de 27 de dezembro de 1990, que
alt~ra a legislação do imposto de renda e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Fernando Zuppo
PARECER: favorável

A V I S O N° 65/95

RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Início.: 15/09/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 18 Sessão

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO DESTAQUES APRESENTADOS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 696/95 - do Sr. Augusto Nardes - que "institui o Programa
Nacional de Crédito Educativo Profissional para estudantes de nível .médio
profissionalizante, e dá outras providências". Apenso o PL nO 740/95.
RELATORA: Deputada Marisa Serrano
PARECER: favorável ao PL nO 696/95 e contrário ao de nO 740/95, apensado
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2 - PROJETO DE LEI N° 710/95 - do Sr. Paes Landim - que "dispõe sobre o pagamento
aos Municípios dos recursos do Fundo Nacional de Educação - FNDE, regula a
transferência de auxílio financeiro às escolas de primeiro grau e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado Severiano Alves
PARECER: contrário

A V I S O N° 66/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 18/09/95
Horário.: &h a::' '.2h e i4h àS'18h~0

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 843/95 - do Sr. Alexandre Santos - que "dá nova redação aos
artigos 1° e 2° da Lei nO 3.557, de 17 de maio de 1959, modificada p'ela Lei nO 7.891,
de 23 de novembro de 1989, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Maurício Requião

2 - PROJETO DE LEI N° 859/95 - do Sr. Humberto Costa - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de inclusão, no currículo oficial da Rede de Ensino, da disciplina
'História da Cultura Afro-Brasileira' e dá outras providências".
RELATORA' Deputada Esther Grossi

3 - PROJETO DE LEI N° 886/95 - do Sr. Jorge Anders - que "dispõe sobre a extinção do
exame vestibular e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Ricardo Barros

4 - PROJETO DE LEI N° 888/95 - do Sr. Elias Murad - que "estabelece incentivo fiscal
em favor do desporto amador".
RELATOR: Deputado Maurício Requião

COMISSÃO DE FINANÇAS. ETRIBUTAÇÃO

Sala T-12, Anexo 11

A V I S O N° 20/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 11/09/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão
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A· ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA:

1 - PROJETO DE .LEI N° 284-A/95 - do Sr. Aldo Rebelo - que "dá nova redação ao artigo
50 e revoga o artigo 76 da Lei nO 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que aLtera
legislação tributária federal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Luís ROBERTO PONTE

B· MÉRitO:

2 - PROJETO DE LEI N° 2.924-A/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "autoriza a abertura
de contas de dep6sitos bancários, em moeda estrangeira, para embaixadas,
consulados e diplomatas estrangeiros".
RELATOR: Deputado BASíLIO VILLANI

3 - PROJETO DE LEI N° 3.605-A/9~ - çto Sr. Renato Johnsson - que "permite a
compensação de débitos entre pessoas jurídicas de direito privado e a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

4 - PROJETO DE LEI N° 4.609-A/94 - do Sr. Osório Adriano - que "concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de veículos utilitários de
~Iuguel, para transporte público alternativo de passageiros".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES

5 - PROJETO DE LEI N° 723/95 - do Poder Executtvo (MSC N° 771/95) - que "altera o
artigo 66 da Lei nO 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que institui a Unidade Fiscal de
Referência, altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências".
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS

6 - PROJETO DE LEI N° 732/95 - do Sr. Angelo Queiroz - que "permite deduzir da base
de cálculo do imposto de renda os gastos com aluguéis e medicamentos".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

7 - PROJETO DE LEI N° 743/95 - do Sr. Nelson Marchezan - que "dispõe sobre o limite
do bloqueio das parcelas do Fundo de Participação"tjos Municípios ".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

8 - PROJETO DE LEI N° 753/95 - do Sr. José Coimbra - que "inclui a categoria de
transportador autônomo escolar nas hipóteses de isenção do IPI na aquisição de
veículo de transporte de passageiro, acrescentando inciso V ao artigo 1° da Lei nO
8.989, de 24 de fevereiro de 1985 ".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES

9 - PROJETO DE LEI N0 782/95 - do Sr. José Santana de Vasconcellos --que "concede
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de ambulâncias
por Prefeituras Municipais".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA
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10 - PROJETO DE LEI N° 784/95 - do Sr. IIdemar Kussler - que "dispõe sobre a
distribuição dos fundos constitucionais previstos no artigo 159, inciso I, alínea "c", da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

11 - PROJETO DE LEI N° 795/95 - do Sr. Wagner Rossi - que "assegura aos
representantes comerciais autônomos o direito à aquisição de veículo novo com
isenção do IPI".
RELATOR: Deputado FERNANDO TORRES

12 - PROJETO DE LEI N° 809/95-da Sra. Rita Camata -que "altera a Lei nO 7.766, de 11 de
maio de 1989, que dispõe sobre o ouro, ativo financeiro, e seu tratamento tributário ".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

13 - PROJETO DE LEI N° 832/95 - do Sr. José Carlos Lacerda - que "acrescenta parágrafo
único ao artigo 10 da Lei nO 8.697, de 27 de agosto de 1993; que altera a moeda
nacional, estabelecendo a denominação cruzeiro real para a unidade do sistema
monetário brasileiro ".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

A V I S O N° 21/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 15/09/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 18 Sessão

A· ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA:

1 - PROJETO DE LEI N° 4.255-A/93 - do Sr. Fábio Feldmann - que "dispõe sobre a
instalação de equipamentos para medir a incidência de radiação ultravioleta
cancerígena (UV-B) em todo o terriotório nacional".
RELATOR: Deputa~o ROBERTO BRANT

B· MÉRITO:

2 - PROJETO DE LEI N° 4.203-A/93 - do Senado Federal (PLS nO 2/93) - que "dispõe
sobre a criação de Zona de Processamento de Exportações - ZPE, no Município de
Imbituba, Estado de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

3 - PROJETO DE LEI N° 370-A/95 - do Sr. Beto Mansur - que "revoga a Lei nO 7.700, de
21 de dezembro de 1988, que cria o Adicional de Tarifa Portuária - ATP, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS
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4 ~ PROJETO DE LEI N° 634/95 - do Senado Federal (PLS n° 66/95) - que "modifica o
Decreto-lei nO 2.404, de 1987, com as alterações introduzidas pelo Decreto~lei nO
2.414, de 1988, e pela Lei nO 7.742, de 1989, na parte referente à isenção do
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

5 - PROJETO DE LEI N° 853/95 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de publicação mensal de quadro demonstrativo da destinação dada
aos valores arrecadado~ pelos concursos de prognósticos patrocinados pelo Governo
Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

6 - PROJETO DE LEI N° 860/95 - do Sr. Jair Soares - que "concede parcelamento de
débitos de natureza tributária".
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS

7 ~ PROJETO DE LEI N° 913/95 - do Poder Executivo (MSC n° 932/95) ~ que" altera a
legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTÓNIO KANDIR

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA

Sala T~16 ~ Anexo 11

A V I S O N° 101.95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 18.09.95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 05 Sessões
Decurso: -

1 ~ PROJETO DE LEI N° 4.017/89 - do Sr. Vladimir Palmeira - que "dispõe sobre a
instalação e o funcionamento de reatores nucleares e de depósitos de dejetos
radioativos. "
RELATOR: Deputado ELTON" ROHNELT

2 - PROJETO DE LEI N° 844/95 - do Sr. Alexandre Santos ~ que "dispõe sobre redução
da tarifa de energia elétrica fornecida ao Município de Ahgra dos Reis, Estado do Rio
de Janeiro."
RELATOR: Deputado SÉRGIO BARCELLOS

3 - PROJETO DE LEI N° 891/95 - do Sr. Antônio Feijão - que "dispõe sobre o
ressarcimento, pela União, dos custos decorrentes dos subsídios concedidos às
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empresas eletrointensivas localizadas na Amazônia Legal, que a partir da edição da
Lei nO 8.631, de 4 de março de 1993, recaíram sobre as Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S/A - ELETRONORTE, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ARACELY DE PAULA

4 - PROJETO DE LEI N° 909/95 - da S,.a Rita Camata - que "institui compensa~o

financeira pela exploração de recursos minerais para fins de aproveitamento
econômico e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ADROALDO STRECK

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA.
Sala 107 A - Anexo 11

A V I S O N° 27/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 15/9/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1- Sessão

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEM
BROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJErO DE LEI N° 3.097/92 - do Sr. Augusto Carvalho - que "dispõe sobre a
eleição de diretores de fundos de pensão patrocinados por empresas estatais e
sociedades de economia mista".
RELATOR: .Deputado JOFRAN FREJAT
PARECER: favorável, com substitutivo

2 - PROJETO DE LEI N° 408/95 .:. do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre
amparo aos inválidos de nascença, independente de filiação à Previdência Social".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA
PARECER: favorável, com substitutivo

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
ESERVIÇO PÚBLICO

Sala 14-T - Anexo II

A V I S O N° 27/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 8/09/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 5- sessão
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO· SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N~ 511/95 - do Sr. José Fortunati - (PL nOs 512/95, apensado) 
que '''dispôe sobre a realização de inspeções pessoais nos trabalhadores".
RELATOR: Deputado ROBERTO FRANÇA

A V I S O N° 28/95

RECEBIMENTO DE EME'NDAS AO SUBSTITUTIVO~

Início: 15/09/95 Prazo: 5 Sessões
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h Decurso: 1° sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 698/95 - do Sr. Agnelo Queiroz - (PL nO 790/95, apensado) 
que "inclui parágrafo 5° ao artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452, de 10 de maio de 1943".
RELATOR: Deputado UBAlDO CORRÊA

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

Sala 135-A - Anexo II

A V I S O N° 21/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 08/09/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 58 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 763/95 - do Sr. Vilson Santini - que "dispõe sobre a assistência
médica em aeronaves de vôos comerciais de passageiros",
RELATOR: Deputado JOÃO MAIA
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11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL

Jogos e Cassinos
Salas 131C/135C - Anexo \I

AVISO N° 01/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 12/09/95
Hdrário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 5- Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.652/94 - do-Sr. José Fortunati - que "dispõe sobre a criação da
Loteria de Números Diária (LND) - Zooteca".

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 188·A/94·Anistia a Servidores Militares

Salas 131 C/135C - Anexo \I

AVISO N° 01/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Instalada em: 05/09/95
Horário: 9h às .12h e 14h às 18h30

Prazo: 10 Sessões
Decurso: 7- Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 188-A/94 - do Sr. Zaire Rezende e
outros - que "acrescenta parágrafos 6° e 7° ao Artigo 8° do Ato das Disposições
Constituçionais Transitórias, dispondo sobre anistia quanto às punições aplicadas,
através de atos de exceção, a servidores militares".
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-COMISSAO ESPECIAL
PEC nO 33-A/95-Sistema de Previdência Social

Salas 131 C/135C - Anexo 11

AVISO N° 01/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Instalada em: 12/09/95
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h"30

Prazo: 10 Sessões
Decurso: 4· Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 33-A/95 - do Poder Executivo - que
"Modifica o Sistema de Previdência Social, estabelece normas de transição e dá
outras providências".

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 163-A/95-Fundo Social de Emergência

Salas 131 C/135C - Anexo 11

AVISO N° 01/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS

Instalada em: 12/09/95
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo: 10 Sessões
Decurso: 4· Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO .N° 163-A/95 - do Poder Executivo
(Mensagem na 863/95) - que "Altera 'os arts. 71 e 72 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, introduzidos pela Emenda Constitucional de Revisão na
1, de 1994". (Fundo Social de Emergência).

(Encerra.se a SfJSsão às 12 horas e 15 minutos,)
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REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO DE lNFORMAÇÔES N° 882195

Requer sejam solicitadas ao Ministro da Ad·
ministração Federal, Bresser Pereira, informações
sobre a falta de uma política salarial para os Servido
res Públicos Civis da União.

Sr. Presidente,
Nos tennos do art. 115, I, do Regimento Interno da Câmara

dos Deputados. requeiro a V. Ex·, após manifestação da Mesa,
seja solicitado ao Ministro da Administração Federal Sr. Bresser
Pereira, as seguintes infonnações:

l}O Governo Federal tem alguma proposta salarial para os
funcionários Públicos Civis da União?

2) Em caso positivo, qual o conteúdo dessa proposta:

Justificação

Em decorrência da inexistência de uma política salarial para
o serviço público os servidores foram VÍtimas das mais fracassadas
tentativas de ajuste da economia.

Desde o governo Collor, as perdas salariais atingiram, no
período de 1990-1992, cerca de 60%, ou seja, quem ganhava
US$l00,OO (cem dólares passou a ganhar menos de US$40,OO
(quarenta dólares). No lmal desse governo, iniciou-se, a partir da
pressão dos militares, a discussão sobre a implantação da isono
mia de remuneração no serviço público em face da crítica situação
salarial esta medida foi vista por todos os servidores como a "tá
bua de salvação". Algumas medidas representaram, a curto prazo,
aumentos significativos para os servidores. No entanto, a ausência
de uma política salarial acabou pôr corroer estes ganhos: já em 1993
Ganeiro) data base dos servidores, as perdas a=uladas persistem na
faixa de 30% a 50%, em comparação comjaneiro de 1990.

- No governo Itamar, a situação foi parcialmente
atenuada: emjulho 1993, o Congresso aprovou reajustes
bimestrais com base na ação do IRSM para os servido
res, com redutor. Essa proposta vigorou até fevereiro de
1994, quando foi implantada a URV.

- A compreensão da despesa com pessoal penni
tiu uma transferência de renda expressiva no setor públi
co: a "economia" feita com salários dos servidores,
desde 1990 a 1995, não representou maiores investimen
tos em saúde, educação, segurança, agricultura ou refor
ma agrária, sempre anunciados e nunca implementados.
Representou, sim, a priorização do pagamento de encar
gos da dívida pública, cuja participação no dispêndio
público vem aumentando progressivamente.

A ausência de uma política salarial para os servidores tende
a acirrar as pressões por soluções para casos isolados, de maneira
casuísta e anti-isonômica, em especial entre os Três Poderes, por
meio da instituição ou aumento das já existentes.

Sala da Comissão, 24 de agosto de 1995. - Deputado Do
mingos Dutra, PTIMA.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado DOMJNGOS
DUTRA dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado infonna
ções a respeito da existência de alguma proposta salarial para os
funcionários públicos civis da União e qual o conteúdo dessa pro
posta.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°. da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), Voto pelo Encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de setembro de 1995. - Deputado Ro
naldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad Referendum.

Em 15-9-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 883, 1995

Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazen
da, Pedro Marlan, referentes às empresas que pres
tam serviços de segurança a bancos públicos.

Senhor Presidente:
Na fonna do art. 50 da Constituição Federal e dos arts. 115

e 116 do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que, ou
vida a Mesa, sejam solicitadas ao Ministro da Fazenda, Pedro
Marlan, as seguintes infonnações:

1) relação das empresas de segurança que prestam
serviço ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal,
do Banco do Nordeste e ao Banco da Amazônia do Esta
do, daquelas agências localizadas no Maranhão;

2) cópias dos contratos aditivos e demais altera
ções celebradas entre os bancos federais e as empresas
de segurança no Estado do Maranhão;

3) o valor dos contratos de prestação de serviço
discriminados por empresa de segurança prestadora do
serviço;

4) a fonna de licitação dos contratos de prestação
de serviços de segurança aos bancos públicos federais
do Estado do Maranhão, indicando data e órgão oficial
de publicação dos respectivos contratos.

Justificação

A insegurança é cada vez maior no sistema bancário em
todo território nacional. A incidência de assaltos, inclusive com
mortes, é cada vez maior e preocupante. A instalação de postos
policfais pode ser uma alternativa. No entanto, a figura dos servi
ços de segurança continuarão a ter relevância no setor. Assim, a
qualificação e a vigilância das empresas que prestam serviços aos
bancos públicos são fundamentais. Assim, sendo bancos públicos
federais é obrigação constitucional do requerente fiscalizar os atos
do Poder Executivo, tomam-se necessárias as informações reque
ridas.

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1995. - Justiça se faz na
luta, Dep. Domingos Dutra, PT-MA.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Domingos
Dutra dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro da Fazenda, informações a respeito das empresas que
prestam serviços de segurança ao Banco do Brasil, à Caixa Econô
mica Federal, ao Banco do Nordeste e ao Banco da Amazônia nas
agências localizadas no Estado do Maranhão.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre Autor.
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Sala de Reuniões, 6 de setembro de 1995. - Deputado Ro
nan Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad Referendum.

Em 15-9-95 - Luiz Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 884J95

Solicita informações do Senhor Ministro-Chefe
da Casa Civil.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2° da Constituição Federal, e

art. 115, inciso I, do Regimento Interno solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Ministro-Chefe da Casa Civil, o seguinte
pedido de infonnação:

O sistema portuário brasileiro é somposto de 35 portos ma
rítimos, organizados e de uso público. E fonnado também por ex
pressivo número de tenninais de uso privativo, cerca de 500. O
sistema de transporte hidroviário interior, muito incipiente no Bra
sil, apesar de sua grande potencialidade, possui um incontável nú
mero de instalações portuárias rudimentares situadas ao longo de
cerca de 30 mil km das margens das vias navegáveis brasileiras,
dos quais 12 já são considerados organizados.

Os 35 portos maritimos, por onde transitam mais de 90% do
comércio internacional brasileiro, são administrados por empresas
de economia mista, onde o Governo Federal tem participação
acionária superior a 90%, por Governos Estaduais e por concessõ
es à iniciativa privada, como o Porto de Imbituba-SC.

Em função desta importânciâ representada pelos portos e da
necessidade de modernização requerida por esta situação, sem de
semprego, visando a integração do setor privado com o conjunto
dos trabalhadores e a fim de promover um novo estágio de eficiên
cia e competitividade, pergunta-se:

1) Qual a política básica do Gempo sobre a modernização
dos portos brasileiros?

2) Quais as metas centrais de trabalho do Gempo a curto,
médio e longo prazo?

3) Quais as medidas já discutidas sobre a efetiva aplicação
da Lei nO 8.630/93, especialmente no que se refere aos CAP's e
OGMO?

4) Quais os prazos estabelecidos para a discussão interna e
elaboração de propostas do Gempo, bem como os prazos para a
sua implantação?

5) Quais outros aspectos abordados nas discussões do Gem
po a respeito da modernização dos portos?

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1995. - Deputada Teima
de Souza, Pf - SP.

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada TELMA DE
SOUZA dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República infor
mações sobre a política básica e as metas de trabalho do Gempo
para modernização dos portos brasileiros, bem como sobre a efeti
va aplicação da Lei nO 8.630/93, especialmente no que se refere
aos CAP's e OGMO.

É o relatório.

n - Voto do Relator

. Considerando que se encontram de acordo com as nor-
mas disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição
Federal e arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto
pelo encaminhamento das informações fequeridas pela nobre
Autora.

Sala de Reuniões, 6 de setembro de 1995. - Deputado Ro
naldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad Referendum.
Em 15-9-95. - Luis Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 885J95

Solicita informações do Senhor Ministro de
Estado dos Transportes.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2° da Constituição Federal, e

art. 115, inciso I, do Regimento Interno solicito a Vossa Excelên
cia seja encaminhado ao Ministério dos Transportes, o seguinte
pedido de infonnação:

O sistema portuário brasileiro é composto de 35 portos ma
rítimos, organizados e de uso público. É foonado também por ex
pressivo número de tenninais de uso privativo, cerca de 500. O
sistema de transporte hidroviário interior, muito incipiente no Bra
sil, apesar de sua grande potencialidade, possui um incontável nú
mero de instalações portuárias rudimentares situadas ao longo de
cerca de 30 mil km das margens das vias navegáveis brasileiras,
dos quais 12 já são consideraos. oragnizados.

Os 35 portos maritimos, por onde transitam mais de 90% do
comércio internacional brasileiro, são administrados por empresas
de economia mista, onde o Governo Federal tem participação
acionária superior a 90%, por Governos Estaduais e por concessõ
es à iniciativa privada, como o Porto de Imbituba-SC.

Em função desta importância representada pelos portos e da
necessidade de modernização requerida por esta situação, sem de
semprego, visando a integração do setor privado com o conjunto
dos trabalhadores e a fim de promover um novo estágio de eficiên
cia e competitividade, pergunta-se:

1) Qual a política básica do Gempo sobre a modernização
dos portos brasileiros?

2) Quais as metas centrais de trabalho do Gempo a curto,
médio e longo prazo?

3) Quais as medidas já discutidas sobre a efetiva aplicação
da Lei n° 8.630/93, especialmente no que se refere aos CAP's e
OGMO?

4) Quais QS prazos estabelecidÔs para a discussão interna e
elaboração de propostas do Gempo, bem como os prazos para a
sua implementação?

5) Quais outros aspectos abordados nas discussões do Gem
po a respeito da modernização dos portos?

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1995. - Deputada Teima
de Souza, Pf - SP.

I - Relatório
Pela presente proposição, a Senhora Deputada TELMA DE

SOUZA dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro dos transportes informações sobre a política básica e as
metas de trabalho do Gempo para modernização dos portos brasi
leiros, bem como sobre a efetiva aplicação da Lei nO 8.630/93, es
pecialmente no que se refere aos CAP's e OGMO.

É o relatório.
n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as noonas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infoonações requeridas pela nobre Autora.

Sala de Reuniões, 6 de setembro de 1995. - Deputado Ro
naldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad Referendum.

Em 15-9-95. - Luis Eduardo, Presidente.
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Solicita informações ao Senhor Ministro da
Fazenda, acerca de recursos que, em decorrência de
lei, devem ser alocados ao Programa de Créditos
Educativo.

11 -.Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo com as normas

disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pela nobre Autora.

Sala de Reuniões, 6 de setembro de 1995. - Deputado Ro
naldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad Referendum.

Em 15-9-95. - Luis Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 910, DE 1995

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 886195 Senhor Presidente,

S li 'ta • fi - d Senhor Ministro de Com fundamento no art. 50, § 2° da Constituição Federal, e
o Cl 10 ormaçoes o art. 115, inciso l, do Regimento Interno solicito a Vossa Excelên-

Estado da Fazenda.
cia seja encaminhado ao Ministéri da Indústria e Comércio e Tu-
rismo, o seguinte pedido de informação:

O sistema portuário brasileiro é composto de 35 portos ma
rítimos, organizados e de uso público. É formado também por ex
pressivo número de terminais de uso privativo, cerca de 500. O
sistema de transporte hidroviário interior, muito incipiente no Bra
sil, apesar de sua grande potencialidade, possui um incontável nú
mero de instalações portuárias rudimentares situadas ao longo de
cerca de 30 mil km das margens das vias navegáveis brasileiras,
dos quais 12 já são considerados oragnizados.

Os 35 portos maritimos, por onde transitam mais de 90% do
comércio internacional brasileiro, são administrados por empresas
de economia mista, onde o Governo Federal tem participação
acionária superiot a 90%, por Governos Estaduais e por concessõ
es à iniciativa privada, como o Porto de 1mbituba-SC.

Em função desta importância representada pelos portos e da
necessidade de modernização requerida por esta situação, sem de
semprego, visando a integração do setor privado com o conjunto
dos trabalhadores e a 11m de promover um novo estágio de eficiên
cia e competitividade, pergunta-se:

1) Qual a política básica do Gempo sobre a modernização
dos pôrtos brasileiros?

.2) Quais as metas centrais de trabalho do Gempo a curto,
médio e longo prazo?

3) Quais as medidas já discutidas sobre a efetiva aplicação
da Lei n° 8.630/93, especialmente no que se refere aos CAP's e
OGMO?

4) Quais os prazos estabelecidos para a discussão interna e
elaboração de propostas do Gempo, bem como os prazos para a
sua implementação?

5) Quais outros aspectos abordados nas discussões do Gem
po a respeito da modernização dos portos?

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1995. - Deputada Teima
de Souza, PT - SP.

I - Relatório
Pela presente proposição, a Senhora Deputada TELMA DE

SOUZA dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhora
Ministra da Indústria, do Comércio e do Turismo informações so
bre a política básica e as metas de trabalho do Gempo para mod
ernização dos portos brasileiros, bem como sobre a efetiva
aplicação da Lei n° 8.630/93, especialmente no que se refere aos
CAP's e OGMO.

É o relatório.

Senhor Presidente,
Coo1 fundamento no art. 50, § 'l:' da Constituição Federal, e art.

115, incisoLdoRegimentoInterno solicito a Vossa Excelência seja en
caminhado ao Ministro da Fazenda, o seguinte pedido de informação:

O sistema portuário brasileiro é somposto de 35 portos ma
rítimos, organizados e de uso público. E formado também por ex
pressivo número de terminais de uso privativo, cerca de 500. O
sistema de transporte hidroviário interior, muito incipiente no Bra
sil, apesar de sua grande potencialidade, possui um incontável nú
mero de instalações portuárias rudimentares situadas ao longo de
cerca de 30 mil km das margens das vias navegáveis brasileiras,
dos quais 12 já são considerados oragnizados.

Os 35 portos marítimos, por onde transitam mais de 90% do
comércio internacional brasileiro, são administrados por empresas
de economia mista, onde o Governo Federal tem participação
acionária superior a 90%, por Governos Estaduais e por concessõ
es à iniciativa privada, como o Porto de 1mbituba-SC.

Em função desta importância representada pelos portos e da
necessidade de modernização requerida por esta situação, sem de
semprego, visando a integração do setor privado com o conjunto
dos trabalhadores e a 11m de promove): um novo estágio de eficiên
cia e competitividade, pergunta-se:

1) Qual a política básica do Gempo sobre a modernização
dos portos brasileiros?

2) Quais as metas centrais de trabalho do Gempo a curto,
médio e longo prazo?

3) Quais as medidas já discutidas sobre a efetiva aplicação
da Lei n° 8.630/93, especialmente no que se refere aos CAP's e
OGMO?

4) Quais os prazos estabelecidos para a discussão interna e
elaboração de propostas do Gempo, bem como os prazos para a
sua implementação? .

5) Quais outros aspectos abordados nas discussões do Gem
po a respeito da modernização dos portos?

Sala das Sessões, 29 de agosto de 1995. - Deputada Teima
de Souza, PT - SP.

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada TELMA DE
SOUZA dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministró da Fazenda informações sobre a política básica e as me
tas de trabalho do Gempo para modernização dos portos brasilei
ros, bem como sobre a efetiva aplicação da Lei n° 8.630/93,
especialmente no que se refere aos CAP's e OGMO.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras'da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pela nobre Autora.

Sala de Reuniões, 6 de setembro de 1995. - Deputado Ro
naldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad Referendum.

Em 15-9-95. - Luis Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 887195

Solicita informações da Senhora Ministra da
Indústria, Comércio e Turismo.
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Senhor Presidente:
Com fulcro no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

nos termos dos arts. 155, I e 116, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência seja encami
nhado ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte Requerimento de
Informações:

1. A Lei 8.436/92, que institucionaliza o Crédito Educativo
para estudantes carentes, prevê como fonte de recursos do Progra
ma, (art. 5°, ll) a "destinação de parte dos dep6sitos compulsórios,
segundo política monetária do Banco Central do Brasil".

2. Assim sendo, solicito a V. Ex' as seguintes informações:
a) Qual a política monetária do Banco Central do Brasil

para essa destinação prevista nesta lei? Em que instrumento (por
taria, Resolução, Instrução, etc.) se encontra?

b) Desde 1992, esta fonte já esteve ativa? Em caso negati
vo, com que base legal esteve inativa?

c) Qual a parte dos depósitos compulsórios que está sendo
destinada, atualmente, ao Programa do Crédito Educativo?

d) Qual o montante global dos 6epósitos compulsórios?
e) Qual a destinação atual desse valor?
Solicitamos cópia dos documentos com as respectivas dis

criminações.
Sala das Sessões, de 1995. Deputado Lindberg Farias.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado LINDBERG
FARIAS dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro da Fazenda informações acerca da política monetária do
Banco Central do Brasil para a destinação de recursos, que, em de-

.correncia de lei, devem ser alocados ao Programa do Crédito Edu
cativo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando-se que se encontram de acordo com as
normas disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constitui
ção Federal e arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa),
voto pelo encaminhamento das informações requeridas pelo no
bre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de setembro de 1995. - Deputado Ro
naldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad Referendum.

Em 15-9-95 - Luís Eduardo, Presidente.

f REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 911, DE 1995

Solicita informações do Sr. Ministro da Fazen
da a respeito do montante da renúncia de arrecada
ção em virtude da isenção concedida às Instituições
Privadas de Ensino de qualquer nível registradas e
reconhecidas pela administração estadual de ensino,
pelo Decreto-Lei" nO 1.421175.

Senhor Presidente:
Com fulcro no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e nos

arts. 115, inciso I e 116, do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro da Fazenda o seguinte Requerimento de Informações.

1) O Decreto-Lei n° 1.422175 (art. 3°, 11) e o Decreto n°
87.043/82 (art. 8°, llI) prevêem a isenção do Recolhimento do sa
lário-educação por instituições privadas de ensino de qualquer ní
vel registradas e reconhecidas pela administração estadual de
ensino".

2) ObselVe-se que, ao contrário da imunidade tributária
conferida pelo art. 9° do Código Tributário Nacional, sequer o req
uisito da ausência de fms lucrativos existe.

3) Assim sendo, solicito a V. Ex' as seguintes informações:
a) Há registro, na Secretaria da Receita Federal, no mon

tante da renúncia de arrecadação em virtude da mencionada
isenção?

b) Qual o valor da renúncia da arrecadação?
c) Quantas as instituições que gozam do benefíci9?
d) Em caso da mex,istência do registro do montante da re

núncia de arrecadação, há, ao menos uma estimativa por parte da
Secretaria da Receita Federal?

c) É possível determinar, o valor da renúncia da arrecada
ção por Unidade da Federação? Em caso afIrmativo solicitamos os
respectivos demonstrativos.

Sala das Sessões, de 1995. - Deputado Lindberg Fa-
rias.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Lindberg Fa
rias dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Mi
nistro da Fazenda informações a respeito de registro, na Secretaria
da Receita Federal, do montante da renúncia de arrecadação em
virtude da isenção concedida às Instituições Privadas de Ensino de
qualquer nível registradas e reconhecidas pela administração esta
dual de ensino.

É o relatório.

11 - Voto do Ryator

Considerando que se encontram de acordo com as nor
mas disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição
Federal e arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), Voto
pelo Enéaminhamento das informações requeridas pelo nobre
Autor.

Sala de Reuniões, 6 de setembro de 1995. - Deputado Ro
naldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad Referendum.

Em 15-9-95 - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 912, DE 1995

Solicita ao Senhor Ministro da Aeronáutica,
informação a respeito da reforma do Aeroporto de
Viracopos, em Campinas-SP.

Senhor Presidente,
Requeiro a VEx', com base no Árt. 50 da Constituição Fe

deral, e na forma dos Arts. 115 e 116, do Regimento Interno, que
ouvida a mesa, seja solicitada informação ao Senhor Ministro da
Aeronáutica sobre o custo da reforma do Aeroporto de Viracopos,
em Campinas no Estado de São Paulo, bem como a origem dos re
cursos a serem aplicados na obra.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 1995. - Deputado Rober
toPessôa

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado ROBERTO
PESSÔA dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro da AERONÁUTICA informações sobre "o custo da refor
ma dQ aeroporto de Viracopos, em Campinas no Estado de São
Paulo, bem como a origem dos recursos a serem aplicados na obra.

É o relatório.
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11 - Voto do Relator REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 91711995

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (ar!. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa). Voto pelo Encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, em 06 de setembro de 1995. - Deputado
Ronaldo Perim Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.

Em 15/09/95 Luís Eduardo Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 913195

Requer informação ao Ministro do Planeja
mento e Orçamento sobre retirada das despesas mé
dicas e hospitalares dentre as deduções permitidas no
cálculo do imposto de renda das pessoas fi!!}cas

Do Deputado Cunha Bueno
Nos termos constitucionais do ar!. 50, § 2° e na forma pre

vista pelos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa, sob as
penalidades ali previstas, solicito sejam requeridas informações ao
Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento sobre matéria di
vulgada pela mídia (Serra propõe que despesa médica perca abati
mento, Correio Braziliense, 11-8-95) dando conta de que estaria
sendo proposta a retirada da dedução, para as pessoas físicas, dos
gastos efetuados com despesas médicas e hospitalares, inclusive
planos de saúde;

1) Existe algum estudo para retirar a possibilidade de dedu
ção, no imposto de renda da pessoa física, das despesas efetiva
mente realizadas com médicos, hospitais e planos de saúde? Em
caso afumativo. enviar cópia.

2) Qual o total das deduções. com esses itens. nos últimos
cinco anos?

3) Quanto foi gasto, no mesmo penodo, com o atendimento
à saúde no sistema público federal?

4) No caso de ocorrer essa retirada da dedução, o Governo
pensa em diminuir as alíquotas devidas à previdência sOCial. já que
esses itens são complementares à previdência oficial?

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1995. - Deputado Cunha
Bueno.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado CUNHA
BUENO dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor
Ministro do Planejamento e Orçamento informações sobre matéria
divulgada pela mídia (Serra propõe que despesa médica perca aba
timento, Correio Braziliense, 11.8.95) dando conta de que estaria
sendo proposta a retirada da dedução. para as pessoas físicas, dos
gastos efetuados com despesas médicas e hospitalares, inclusive
planos de saúde.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinares da matéria (ar!. 50. § 2°. da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa). Voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de setembro de 1995. - Deputado Ro
naldo Perim. Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad Referindum.

Em 15-9-95 - Luiz Eduardo, Presidente.

Solicita informações à Ministra da Indús
tria, Comércio e Turismo, sobre a patente junto
ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial
- INPI do fumo Y-l produzido pela empresa
Souza Cruz.

Nos termos do art. 50, § 20
, da Constituição Federal e na

forma prevista pelos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da
Casa. e sob as penas previstas nos citados dispositivos. solicito
seja encaminhado à Sr" Ministra da 'Indústria, Comércio e Turis
mo. o seguinte pedido de informações:

Reportagem publicada no Correio Braziliense de hoje traz
noúcias preocupantes a respeito da questão do tabagismo no País.
Considerando que faltam informações relevantes naquela matéria,
convém colher-se junto ao Ministério da Indústria, Comércio e
Turismo esclarecimentos adicionais com vistas a apurar-se todos
os aspectos que envolvem o problema.

1) Procede a informação de que o fumo Y-1 está patenteado
junto ao INPI em nome da empresa de cigarros Souza Cruz? Caso
positivo. solicito cópia integral do processo.

2) Considerando que o Ministro da Saúde declarou que a
produ~o do fumo Y-1 é ilega~ como pode o INPI conceder a pa
tente? É possível patentear-se ~o Brasil produtos ilegais? Solicito
cópia da legislação e normas que tratam de patentes e da atuação
do INPI.

3) Sabia o MICT das propriedades do Y-1 por ocasião do
exame do processo de solicitação de patente pela Souza Cruz?
Caso positivo. por que aceitou e concedeu a patente? Caso negati
vo. por que o INPI não procurou saber? Faz-pane do exame dos
processos da espécie verificar-se as caractensticas e efeitos do
produto a ser patenteado?

4) Se o Y-1 é ilegal, por que o INPI não cassou ainda a sua
patente? Há como fazê-lo? Qual o rito e base legal para esse fim?
O MICT já começou esse processo de cassação? Caso positivo.
solicito cópia. Caso negativo, por que ainda não?

Sala das Sessões, 31 Agost. 1995. Deputado Cunha Bueno

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado CUNHA
BUENO, dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas à Se
nhora Ministra da I;ndústria, do Comércio e do Turismo infor
mações 'sóbre a patente, junto ao INPI - Instituto Nacional de
Propriedade Industrial, do fumo Y-1 produzido pela empresa
Souza Cruz.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nor
mas disciplinadoras da matéria (art. 50. § 2°. da Constituição
Federal e arts. 115 e 166 do Regimento Interno da Casa), Voto
pelo Encaminhamento das informações requeridas pelo nobre
Autor.

Sala de Reuniões, 6 de setembro de 1995. - Deputado Ro
naldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad Referendum.

Em 15-9-95 - Luis Eduardo, Presidente.
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COMISSÕES
IATA DAS ÇOMISSÕES (é" .J

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL

50' LEGISLATURA - I' SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA TRIGtSIMA REUNIÃO (DE AUDIÊNCIA PÚBLICA), REALIZADA
EM DEZESSEIS DE AGOSTO DE 1995.

Às dez horas e trinta e três minutos do dia dezesseis de

agosto de mil novecentos e noventa e cinco, no Plenário

vinte do Bloco das Lideranças, da Câmara dos Deputados,

realizou-se a Trigésima Reunião (de Audiência Pública) da

Comissão de Agricultura e Política Rural, sob a Presidência

do Senhor Deputado Alcides Modesto, destinada a discutir o

seguinte tema: "1) Situação dos estoques da CQNAB; 2)

Situação da importação e exportação dos. produtos agrícolas;

3) Preços pagos ao agricultor; 4) Quantia e situação dos

produtos que foram recebidos dos agricultores nas 111timas

três safras; 5) Quais são os estoques destinados ao Programa

Comunidade Solidária" , com a presença do Dr. Isaías

Custódio, Presidente da Companhia Nacional de Abastecimento

- CONAB. Compareceram os Senhores Deputados - Titulares:

Alcides Modesto Presidente; José Fritsch, Cleonâncio

Fonsêca e Jülio César - Vice-Presidentes; Abelardo Lupion,

Adauto Pereira, Carlos Melles, José Borba, José Rocha,

Mendonça Filho, Pedrinho Abrão, Roberto Pessoa, Aníbal

Gomes, Armando Costa, João Thomé, Orcino Gonçalves, Silas

Brasileiro, Teté Bezerra, Valdir Colatto, Eduardo Barbosa,

Ezi·dio Pinheiro, Ivo Mainardi, Osvaldo Coelho, Anivaldo

vale, Hugo Biehl, Roberto Balestra, Adão Pretto, Domingos

Dutra, Padre Roque, Dilceu sperafico, Romel Anis ia, Luiz

Durão, Odllio Balbinotti, Ronivon Santiago, Adelson

Salvador, Beta Lélis, Nelson Meurer e Luis Barbosa;

Suplentes: Lael Varella, Philemon Rodrigues, Augusto Nardes,

Dolorea Nunes, João Maia, Carlos Cardinal e Giovanni

Queiroz; e deixaram de registrar as suas presenças 08

seguintes Deputados: Davi Alves Silva, Nelson Marquezelli,

André Puccinelli, José Aldemir, Olavio Rocha, Raul Belém,

Antonio Aureliano, Elias Murad, José Teles, Augustinho

Freitag, Oscar Goldoni e Zé Gomes da Rocha. Justificou· sua

ausência o Deputado Hugo Rodrigues da Cunha. O Senhor

I?residente abriu os trabalhos convidando para fazer parte da

Mesa o Dr. Isaias 'Custódio a, em seguida, concedeu-lhe a

palavra para sua exposição. Terminada a explanação do

convidado, foi concedida a palavra aos Deputados: José

Fritsch (autor do Requerimento), Beto Lélis, Romel Anisio e

Dilceu Sperafico, os quais fizeram parte do primeiro bloco

de oradores inscritos. Prosseguindo, o Presidente, Deputado

Alcides Modesto, concedeu a palavra ao palestrante para

reaponder às interpelações. O Presidente passou a palavra

aos Deputados do segundo bloco de oradores: Valdir Colatto,

Carlos Cardinal, Padre Roque, Odílio Balbinoti e Roberto

Pes,soa. Momentaneamente ausente o Deputado Alcides Modesto,

assumiu a Presidência o Deputado José Fritsch, l'a

Vice-Presidente. O Presidente, Deputado José Fritsch, passou

a palavra ao Dr. Isaías Custódio para que respondesse às

perguntas dos oradores. O Deputado Alcides Modesto reassumiu

a Presidência. Nada mais havendo a tratar, o Presidente

franqueou a palavra e, não havendo quem quisesse usá-la,

agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos às

doze horas e cinquenta e sete minutos. Estes foram

inteiramente gravados e, uma vez traduzidos pela

Taquigrafia, integrarão a~esente ATA que, para constar,

eu, Koizes Lobo da Cunha~ .Jecretário, lavrei e

que, lida e aprovada, ser assinada pelo Senhor Presidente e

encaminhada à publicação no DiArio do Congresso Nacional.

Deputado Alcides Modesto cruA 7':.ytt:';""' Presidente.x-x-x-x-

ATA DA TRIGtSIMA PRIMEIRA REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM
DEZESSETE DE AGOSTO DE 1995.

As dez horas e cinqüenta e três minutos do dia dezessete de

maio de mil novecentos e noventa e cinco, no Plenário vinte
do Bloco das Lideranças, reuniu-se a Comissão de Agricultura
e Política Rural, sob a Presidênc~a do Senhor Deputado
Alcides Modesto, para a realização de Reunião Ordinária,
destinada à apreciação das Pautas nQ:s 14/95 (remanescente),
15 e 16/95. Compareceram os Senhores Deputados - Titulares:
Alcides Modesto (Presidente), José Fritsch, Cleonâncio
Fonseca e Jülio César (Vice-Presidentes), Abelardo Lupion,
carlos Melles, José Borba, José Rocha, Roberto Pessoa, André
Puccinelli, Armando Costa, João Thomé, Olavio Rocha, Orcino

Gonçalves, Silas Bra:,fileiro, Teté Bezerra, Valdir Colatto,
Antônio Aureliano, Ezidio Pinheiro, Ivo Mainardi, Osvaldo
Coelho, Hugo Biehl, Roberto Balestra, Adão Pretto, Domingos

Dutra, Padre Roque, Dilceu Sperafico, Odílio Balbinotti,

Adelaon Salvador e Beta Lélis; Suplentes: Benedito de Lira,
Marilu Guimarães, Dilso Sperafico, Fernando Gomes, Arnon
Bezerra, Augusto Nardes, Enivaldo Ribeiro, Maria Valadão,
Fernando Ferro, Airton Dipp., Carlos Cardinal e Giovanni

Queiroz. Deixaram de registrar suas presenças 05 Senhores
D.eputados: Adauto Pereira, Davi Alves Silva, Hugo Rodrigues

da. Cunha (por estar de licença médica), Mendonça Filho,
Nelson Marquezelli, Pedrinho Abrão, Aníbal Gomes, José

Aldemir, Raul Belém, Eduardo Barbosa, Elias Murad, Anivaldo
Vale, José Teles, Augustinho Freitas, Romel Anisio, Luiz
Durão, Oscar Goldoni, Ronivon Santiago, Zé Gomes da Rocha,
Nelson Meurer e Luis Barbosa. Havendo número regimental, o
senhor Presidente abriu os trabalhos determinando a leitura
das atas das vigésima oitava e vigésima nona reuniões.
Submetidas à discussão e votação, foram aprovadas
unanimemente. ORDEM DO DIA antes de dar inicio à
apreciação das matérias constantes das pauta~( foi submetido

a Plenário a instalação das subcomissões criadas nesta
Comissão. Discutiram a matéria os senhores Deputados Valdir
Colatto, Teté Bezerra, Augusto Nardes, Adão Pretto, José

Fritsch, Ezidio Pinheiro, André Puccinelli, Padre Roque,

osvaldo Coelho e Carlos Melles. O Senhor Presidente
interrompeu as discussões passando a direção dos trabalhos
ao Senhor Deputado José Frítsch, 102 Vice-Presidente, quando
aquele recebeu, com muita honra, a delegação da Polônia
composta pelos Senhores Roman Jagiolinski (Vice-Primeiro
Ministro e Ministro da Agricultura da Po.1ônia), Andrzej
Gruszezynski (Diretor do Gabinete), Jacek Zielinski (Membro
da Delegação), Jaroslaw Spyra (1Q: Secretário da Embaixada) e
Katarzyna Skórzynska (Embaixadora da Polônia). Prosse·guindo,
o Senhor Pras idente retomou a pres idência apresentando um
breve relato da situação da agricultura brasileira a, em
seguida, concedeu a palavra ao Senhor Roman Jagiolinski, que
também teceu comentários sobre a agricultura no seu país. A
seguir ( foi concedida a palavra aos Senhores Deputados:,
previamente inscritos, para interpelarem o Senhor Ministro
da Agricultura da Polônia na seguinte ordem: Padre Roque,
José Fritsch, Odilio Balbinotti e Beta Lélis. O Senhor
Presidente concedeu a palavra ainda ao interpelado para
responder aos questionamentos, tendo este, ao final,
agradecido a todos pela possibilidade desta visita.
Constatada a falta de quorum no recinto da reunião, o Senhor

Presidente encerrou os trabalhos às doze horas e trinta e
cinco minutos, ficando a apreciação das matérias cantantes
das pautas para a próxima Reunião Ordinária. Finalizando,

convocou os membros da Comissão para Reunião de Audiência
Pública a realizar-se no próximo dia vinte e três, às dez

horas. Estes foram inteiramente gravados e, um vez traduzidos

pela Taquigrafia, integrarão a ~rs.ente ATA que, para
constar, eu, Moizes Lobo da Cunha ~~-e=::= Secretário,
lavrei e que, lida e aprovada, erá ass~nada pelo Senhor
Presidente e encaminhada à publicação no Diário do Congresso
Nacional. Deputado Alcides Modesto tlZüii: 1:'t.tJ~-ã5',""!
Presidente.
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Às dez horas e trinta e nove minutos do dia vinte e três de

agosto de mil novecentos e noventa e cinco, no Plenário

vinte do Bloco das Lideranças, da Camara dos Deputados I

realizou-se a Trigésima Segunda Reunião (de Audiência

Püblica) da Comissão de Agricultura e Politica Rural, sob a

Presidência do Senhor Deputado Alcides Modesto, destinada a

discutir sobre "Reforma Agrária", com a presença do Dr.

Brazilio Araújo Neto, Presidente do Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Compareceram os

Senhores Deputados Titulares: Alcides Modesto

Presidente~ José Fritsch, Cleonâncio Fonsêca e Júlio César 

Vice-Presidentes; Abelardo Lupion, Adauto Pereira, Carlos

Melles, Davi Alves Silva, Hugo Rodrigues da Cunha, José

Borba, José Rocha, Mendonça Filho, Nelson Marquezelli,

Pedrinho Abrão, Roberto Pessoa, André Puccinelli, Aníbal

Gomes., João Thomé, Olavio Rocha, Orcino Gonçalves, Silas

Brasileiro, Teté Bezerra, Valdir Colatto, Eduardo Barbosa,

Elias Murad, Ezidio Pinheiro, Ivo Mainardi, Osvaldo Coelho,

Anivaldo Vale, Hugo Biehl, Roberto Balestra, Adão pretto,

Domingos Dutra, Padre Roque, Dilceu Sperafico, Romel Anisio,

Luiz Durão, Adelson Salvador, Beto Lélis, Nelson Meurer e

Luis Barbosa; Suplentes: Benedito de Lira, Wilson Branco,

Arnon Bezerra, Augusto Nardes, Maria Valadão, Dolores Nunes,

João Maia, Carlos Cardinal e Giovanni Queiroz; e deixaram de

registrar as suas presenças os seguintes. Deputados: Armando

CQsta, José Aldemir, Raul Belém, Antonio Aureliano, José

Teles, Augustinho Freitas, Odilio Balbinotti, Oscar Goldoni,

Ronivon Santiago e Zé Gomes da Rocha. Compareceram também os

Deputados: Confúcio Moura, Silvernani Santos e Severino

Cavalcanti, e o Senador Ernandes Amorim. Dando inicio aos

trabalhos, o Presidente, Deputado Alcides Modesto, traçou

algumas diretrizes a serem seguidas durante a reunião, e

passou a palavra ao Dr. Brazilio Araújo Neto para realizar

sua exposição. Terminada a explanação do palestrante, o

Presidente passou a palavra ao Deputado Silas Brasileiro,

autor do Requerimento de Convocação. O Dr. Brazilio Araújo

Neto, fazendo uso da palavra, respondeu às questões

levantadas pelo Deputado Silas Brasileiro. 9 Presidente

passou a palavra aos Deputados inscritos: Padre Roque,

Anivaldo Vale, José Fritsch e Domingos Dutra. O Deputado

Confúcio Moura, durante o questionamento do Deputado Padre

Roque, fez uma complementação referindo-se a uma noticia

publicada hoje no jornal Diário da Amazônia. Em seguida, o

President~ passou a palavra ao convidado para responder às

interpelações. O Presidente concedeu uma réplica ao Deputado

Anivaldo Vale, e uma tréplica ao Dr. Brazilio Araújo Neto. O

Presidente passou a palavra aos oradores inscritos: Valdir

Colatto, Abelardo Lupion, Teté Bezerra, Senador Ernandes

Amorim, Beto Lélis, Adão Pretto, André Puccinelli,

Silvernani Santos, Severino Cavalcanti e Adelson Salvador.

Prosseguindo, o Presidente passou a palavra ao convidado

para que respondesse às perguntas dos oradores. O Deputado

Alcides Modesto comunicou aos presentes a reun~ao de

audiência pública a realizar-se amanhã, dia vinte e quatro

de agosto, com a presença do Ministro do Planejamento e

orçamento, Senador José Serra. Nada mais havendo a tratar, o

Presidente franqueou a palavra e, não havendo quem quisesse

usá-la, agradeceu a presença de todos e encerrou os

trabalhaR às treze horas e vinte e dois minutos. Estes foram

inteiramente gravados e, uma vez traduzidos pela

Taquigrafia, integrarão a P ,esente ATA que, para constar,

eu, Moizes Lobo da Cunha Secretário, lavrei e

que, lida e aprovada, se assinada pelo Senhor Presidente e

encaminhada à publicação no Diário do Congresso Nacional.

Deputado Alcides Modesto t1{u~ 7:~bf~j) Preside~te.x-x-x-x-

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO (DE AUDIÊNCIA PÚBLICA),
REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE AGOSTO DE 1995.

Às onze horas e dez minutos do dia vinte e quatro de agosto

de mil novecentos e noventa e cinco, no Plenário doze do

Anexo II da Câmara dos Deputados, realizou-se a Trigésima

Terceira Reunião (de Audiência Pública) da Comissão de

Agricultura e Politica Rural, sob a Presidência do Senhor

Deputado Alcides Modesto, destinada a discutir o seguinte

tema: "Esclarecimentos sobre o Descumprimento dos Acordos

Feitos a Favor da Agricultura pelas Diversas Entidades de
Representação tanto no Congresso como Representação

Sindical", com a presença do Ministro do Planejamento e

Orçamento - Senador José Serra, e do Ministro Interino da

Fazenda Dr. Pedro Parente. Compareceram os Senhores

Deputados - Titulares: Alcides Modesto - Presidente; José

Fritsch e Júlio César - Vice-Presidentes; Abelardo Lupion,

Carlos Melles, Hugo Rodrigues da Cunha, José Borba, Nelson

Marquezelli, André Puccinelli, Anibal Gomes, João Thomé,

Silas Brasileiro, Valdir Colatto, Antonio Aureliano, Elias

Murad, Ezidio Pinheiro, Osvaldo Coelho, Hugo Biehl, Roberto

Balestra, Domingos Dutra, Padre Roque, Dilceu Sperafico, Luiz

Durão, Ronivon Santiago, Adelson Salvador e Beto Lélis;

Suplentes; Lael Varella, Wilson Branco, Arnon Bezerra,

Augusto Nardes, Maria Valadão, Airton Dipp e Giovanni

Queiroz; e deixaram de registrar as suas presenças os

sequint,es Deputados: Adauto Pereira, Davi Alves Silva, José

Rocha, Mendonça Filho, Pedrinho Abrão, Roberto pessoa,

Armando Costa, José Aldernir, Olavio Rocha, Orcino Gonçalves,

Raul Belém, Teté Bezerra, Eduardo Barbosa, Ivo Mainardi,

Anivaldo Vale, Cleonâncio Fonseca, José Teles, Adão Pratto,

Augustinho Freitas, Romel Anísio, Odilio Balbinotti, Oscar

Goldoni, Zé Gomes da Rocha, Nelson Meurer a Luis Barbosa.

Compareceram também os Deputados: Luiz Carlos Hauly, José

Pimentel e Manoel Castro, e os Vereadores do Estado de São

Paulo: Antônio Tece0 Jorge e Kazue Ishy. Dando início aos

trabalhos, o Presidente, Deputado Alcides Modesto, traçou

algumas diretrizes a serem seguidas durante a reunião, e
passou a palavra ao ~inistro do Planejamento e Orçamento,

Senador José Serra, e ao Ministro Interino da Fazenda, Dr.

Pedro Parente. O Presidente encerrou as inscrições para

debate, anunciou que dividiria os oradores em três blocos,

onde cada Deputado teria três minutos para a formulação de

sua pergunta, e passou a palavra ao Deputádo Antônio

Aureliano, autor do Requerimento da primeira convocação. Em

seguida, o Presidente passou a palavra aos Deputados: Augusto

Nardes, Valdir Colatto e Hugo Biehl, autores do Requerimento

da segunda con~ocação. prosseguindo, o Presidente passou a

palavra aos Senhores Ministros para que respondessem às

interpelações. O Presidente passou ao segundo bloco de

oradores, concedendo a palavra aos Deputados: Beto Lélis,

Júlio César, Padre Roque, Domingos Dutra, João Thomé, André

Puccinelli, Giovanni Queiroz e José Fritsch. O Presidente

passou a palavra aos Senhores Ministros para que respondessem

aos questionamentos. Em seguida, o Presidente passou ao

terceiro bloco de oradores, concedendo a palavra aos

Deputados: Luiz Carlos Hauly, Nelson Marquezelli, Abelardo

Lupion, Carlos Melles, José Pimentel, Dilso Sperafico, Manoel

Castro e Osvaldo Coelho. Prosseguindo, o Presidente passou a

palavra aos Senhores Ministros, para que respondessem às

perguntas dos oradores. Atendendo solicitação de réplica, o

Presidente passou a palavra aos Deputados Beto Lélis e André

Puccinelli. Em seguida, concedeu a palavra aos Senhores

Ministros para as últimas considerações. Nada mais havendo a

tratar, o Presidente franqueo~ a palavra e, não havendo quem

quisesse usá-la, agradeceu a presença de todos e encerrou os

trabalhos às quatorze horas e cinquenta e cinco minutos.

Estes foram inteiramente gravados e, uma vez traduzidos pela

Taquigrafia, integrarão a presente ATA que, para constar, eu,

M~izes Lobo da Cunha~~ Secretário, lavrei e que,

l~da e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e

encaminhada à publicação no Diário do Congresso Nacional.

Deputado Alcides Modesto Ottt./l, t1tl'tl4~ Presidente.x-x-x-x-
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ATA DA TRIGtSIMA QUARTA REUNIÃO (DE AUDItNCIA PÚBLICA),
REALIZADA EM TRINTA E UM DE AGOSTO DE 1995.

Às dez· horas e trinta e nove minutos do dia trinta e um de

agosto de mil novecentos e noventa e cinco, no Plenário vinte

do Bloco das Lideranças da CAroara dos Deputados, realizou-se

a Trigésima Quarta Reunião (de Audiência Pl1blica) da Comissão

de Agricultura e Politica Rural, sob a Presidência do Senhor

OQPutado Alcides Modésto, destinada a discutir o seguinte

tQma: "Esclarecimentos sobre o Descumprimento dos Acordos

F8itoa a Favor da Agricultura pelas Diversas Entidades de

Representação tanto no Congresso como Representação

Sindical", com a presença do Secretário de Polí.tica Agricola

do' Ministério da Agricultura, do Abastecitr.ento e da Reforma

Aqr4.ria - Dr. Guilherme Leite da Silva Dias. Compareceram os

Senhores Deputados - Titulares: Alcides Modesto - Presidente;

José Fritsch, Cleon8.ncio Fonseca e Jfilio César

Vica-presidentes; Carlos Melles, José Borba, José Rocha,

Nelson Marquezelli, Roberto Pessoa, André Puccinelli, Anibal

Gomes, José Aldemir, Olavio Rocha, Orcino Gonçalves, Sila8

Brasileiro, Valdir Colatto, Anivaldo Vale, Hugo Biehl, Adão

'Pretto, Domingos Dutra, Padre Roque, Dilceu Sperafico, Romel

Anísio, Luiz Durão, Odílio Balbinotti, Adelson Salvador, Beto

Lélis, e Luis Barbosa; Suplentes: Wilson Branco, Augusto

Kardes, Maria Valadão e Carlos Cardinal; e deixaram de

regiatx:ar as BUAS presenças 08 seguintes Deputados: Abelardo

Lupion, Adauto Pereira, Davi Alves Silva, Hugo Rodrigues da

Cunha, Mendonça Filho, Pedrinho Abrão, Armando Costa, João

T-homé, Raul Belém, Tetê Bezerra, Antonio Aureliano, Eduardo

Barbosa, Elias Murad, Ezídio Pinheiro, Ivo Mainardi, Osvaldo

Coelho, José Teles, Roberto Balestra, Auqustinho Freitas,

08car Goldoni, Ronivon Santiago, Zé Gomes da Rocha e Nelson

Meurer. Dando inIcio aos trabalhos, o Presidente, Deput~do

Alcide8 Modesto, traçou algumas diretrizes a serem seguidas

durante a reunião, e passou a palavra ao Dr. Ghilherme Leite

da Silva Dias. Terminada a explanação do palestrante, o

Presidente solicitou-lhe que não deixasse de abordar a

qu9stão dOIl Fundos Constitucionais, debatida na dltima

reunião de audiência plÍblica com o Ministro de Estado do

Planejamento, Senador José Serra, e com o Ministro Interino

da Fazenda, Dr. Pedro Parente, e passou a palavra aos autores

do Requerimento de convocação, Deputados: Augusto Nardes,

Valdir Colatto e Hugo Biehl. O Presidente propôs a realização

de reunião de audiência pública para ouvir o Diretor do

Oepartamento de Planejamento Agrícola, da Secretaria Nacional

de política Agrícola do Ministério da Agricultura, do

Abastecimento e da Reforma Agrária - Dr. Antônio Martins

Arantes Lício, para debater sobre o "Impacto da Proposta de

Reforma TributAria na Agricultura Brasileira", a realizar-se

no dia seis de setembro. Com a palavra, o Deputado Adelson

Salvador sugeriu que a audiência püblica fosse realizada na

aemana sequinte ao feriado de sete de setembro, em virtude da

votação da Lei Eleitoral. O Presidente informou que a votação

da Lei Eleitoral ocorrerA no periodo da tarde, ficando a

parte da manhã disponIvel para a realização do referido

evento, e passou a palavra ao convidado para que respondesse

àa interpelações dos autores do Requerimento de convocação.

Prosseguindo, o Presidente passou a palavra aos Deputados

inscritos: Beto Ulis, Odilio Balbinotti, Adão pretto, Carlos

Melles, José Fritsch e Orcino Gonçalves. Em seguida, o

Presidente passou a palavra ao Dr. Ghilherme Leite da Silva

Dias para aa considerações finais. Nada mais havendo a

tratar I o Presidente franqueou a palavra e, não havendo quem

quisesse usá-la, agradeceu a presença de todos e. encerrou 015

trabalhos às treze horas e quarenta e seis minutos. Estes

foram inteiramente gravados e, uma vez traduzidos pela

Taquigrafia, inte9rarã~) presente ATA que, para constar, eu,

Hoizes Lobo da Cunha~~ SecretArio, lavrei e que,

lida 9' aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e

encaminhada à publicação no DHirio do Congresso Nacional.

Deputado Alcides Modesto ((luA, i1:lfd~r Presidente. -x-x-x-x-

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

50' LEGISLATURA - I' SESSÃO LEGISLATIVA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

ATA DA 24' REUNIÃO (ORDINÁRIA) REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 1995.

Às dez horas e dnquenta minutos do dia treze de setembro de mil novecentos e noventa e cinco,
no Plenário nO 14 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu~se a Comissão de Educação,
Cultura e Desporto. Presentes 05 5r5. Deputados Severiano Alves ~ Presidente; Fernando Zuppo
e Mansa Serrano ~ Vice~Presidentes~ Pedro Wilson, Alexandre Santos, Mauricio Requião,
Expedito Júnior, Duilio Pisaneschi, Elias AbraMo, Ubiratan Aguiar, Lídia Quinan. Adelson
Salvador, Nelson Marchezan, Eurico Miranda, Carlos Alberto, Maria Elvira, José Luiz Clerot,
Osvaldo Biolchi. F1âvio Aros, Ricardo Gomyde, Ricardo BlIITos. Eduardo Mascarenhas, Alvaro
Valle e Augusto Nardes. Deixaram de registrar as suas presenças~Deputados Lindberg Farias,
Paulo Lima, Esther Grossi, Mário de Oliveira e Ubaldino Jp'~idf. Justificou a sua ausência a
Deputada Rita Camata. ATA: Abertos os trabalhos, sob i'tpfesidência do Deputado Fernando
Zuppo, foi dispensada a leitura da Ata da reuA .altorior. realizada no dia 30 08.95. em
virtude de terem sido suas cópias distribuidas pér.alco(mecimento prévio. Em discussão. n!o
houve quem quisesse discuti-la. Em votação;' foi ela aprovada UNANIMEMENTE.
EXPEDIENTE: a) o Presidente infonnou q,f.lJ.os dias trinta de agosto e seis de setembro
foram feitas as Distribuições de Proposiçõesr.l' s 28/95 e 29/95 • conforme cópias distribuidas; b)
solicitação aos Deputados relatores de!mtérias na Comissão, a fim de que observem os prazos
de exame regimentais, para .~Iialf o processo legislativo ORDEM DO DIA: A 
PROPOSiÇÕES SUJEITA$ }/. ~PREClAÇÃO DO PLENÁRIO DA CASA: URGÊNCIA
- OI - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 143195 - da Comissão de Relações
Exteriores (Mensagem nO 379/95) - que "aprova o texto do Acordo de Co-Produção
Audiovisual, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do
Canâdi, em Brasilia, em 27 de janeiro de 1995". Relator: Deputado ALVARO VALLE. Parecer:
FAVORÁVEL. O Deputado Mauricio Requiio leu o parecer do Deputado Alvaro Valle. Em
votaçio: aprovado unanimemente o parecer do Relator. PRIORIDADE - 02 
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N' 170-B, DE 1987. que "altera a
redaç10 dos incisos 1 e TI do art. 1.0. o "caput" do art. 3°, o inciso VI do art. 4° e o parágrafo
único do art. 6' da Lei n' 7.377. de 30 de setembro de 1985". Relator: Deputado ELIAS
ABRAHÃO. Parecer: FAVORÁVEL. Em votação: aprovado unanimemente o parecer do
Relator. TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA - 03 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~ 311193 - do Sr. Augusto Carvalho· que "susta a vigência dos artigos "P e 8° ~o Decreto nO
87.497. de 18 de agosto de 1982, que regulameota a Lei n' 6.494•.de 7 de dezembro de 1977'.
Relator: Deputado ALEXANDRE SANTOS. Parecer: FAVORAVEL. A Deputada Marisa
Serrano leu o parecer do Deputado Alexandre Santos. Em seguida, o Deputado Fernando Zuppo
pu50U a presidência dos trabalhos ao Deputado Severiano Alves. Em vot~o; aprovado, por
unanimidade, o parecer do relator. B - PROPOSiÇÕES SUJEITAS A APRECIAÇAO
CONCLUSIVA DAS COMISSÕES: TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA: 04 - PROJETO DE
LEI N' 2.639-AI92 - do Sr. Pedro Abria - que "coosidera de utilidade pública a Igreja
Evangélica Assembléia de Deus de Sanclerlândia, no Estado de Goiás". Relator:Deputado ELIAS
ABRAHÃO. Parecer: coNTRÁRIO. Em votação' aprovado unanimemente o parecer do relator.
05 - PROJETO DE LEI N' 4.229-A/93 - da Sra. Sandra Starling - que "dispõe sobre
inclusio de conteúdo prog;amático em currículos escolares". Relator: Deputado ALVARO
VALLE. Parecer: CONTRARIO. A Deputada Lidia Quinan leu o parecer do Deputado Alvaro
Valle. Concedida VISTA CONJUNTA aos Deputados Pedro Wilson e EUas AbraMo. 06 
PROJETO DE LEI N° 85195 • do Sr. José Coimbra ~ que "reconhece a capoeira como um
desporto genuinamente brasileiro e dá outras providencias" Relator: Deputado UBALDINO
JÚNIOR. Parecer: FAVORÁVEL, COM SUBSTITUTIVO. Em 28 06 95. concedida VISTA â
Deputada Marisa Serrano que devolveu o projeto opinando por sua aprovação, com emendas. A
Deputada Lidia Quinan leu o parecer do Deputado Ubaldino Junior Em seguida, o Deputado
Carlos Alberto requereu o adiamento da discussão. por uma sessão. Em votação, aprovado
unanimemente o requerimento. Adiada a discussão. O Deputado Fernando Zuppo assumiu a
presidêocia. 07 - PROJETO DE LEI N' 173/95 - do Sr. Fernando Dioiz - que "toma
obrigatória a realização de exame de acuidade visual nos pré-escolares e escolares de 2(dois) a 12
(doze) ano.". Apenso o PL. o' 422195. Relatora: Deputada LÍDIA QUINAN. Parecer:
FAVORÁVEL. COM SUBSTITUTIVO. AO PL N' 173/95 e ao de W 422195, apeosado.
Concedida VISTA ao Deputado Flávio Ams. 08 - PROJETO DE LEI N' 330195 - do Sr.
Eduardo Mascarenhas ~ que "dispõe sobre a regulamentação do Profissional de ~ducação Físi~ e
cria seus respectivos conselhos federal e regionais". Relator: Deputado MAURICIO REQUIAO.
Parecei": FAVORÁVEL, COM SUBSTITUTIVO. Concedida VISTA CONJUNTA aos
Deputados Alexandre Santos, Pedro Wilson, Eurico Miranda e Nelsoo Marchezan. 09
PROJETO DE LEI N' 418195 - do Sr. Aldo Arantes e outros 2 h$e "dispõe sobre a oferta de
cursos noturnos nas instituiçõe~ federais de ensino superi,,;t(~elatorn: Deputada MARlSA
SERRANO. Parecer: CONTRARIO. Concedida VISTA ,CONJUNTA aos Deputados Elias
Abrahão e Osvaldo BiolchL Logo após. o Deput~iSFj.ériano Alves reassumiu a presidência.
Falou, pela ordem, o Deputado Alexandre San~l';;Jgerindo ao plenário um encontro da
Comisslo de Educaçio com o Ministro do Planejamento e Orçamento, Dr. José Serra, para
discutir e esclarecer pontos do Orçamento .plJ.996, relativo ao Ministério da Educaçào e do
Desporto. 10 - PROJETO DE LEI N' 531f195 - do Sr. Rubens Cosac - que "declara tombada
ao Patrimônio Hist6rico e Artistico N~nal a Ponte 'Epitádo Pessoa', sobre o Rio Corumbá, no
Municipio de Pires do Rio. ES1adfl1d~' Goiás". Relator: Deputado PEDRO WILSON. Parecer:
FAVORÁVEL. Em 23.08.g51~ida VISTA ao Deputado Expedito Júnior que devolveu o
projeto opinando por sua rej"-çio. Discutiram a matéria os Deputados Expedito Júnior. Marisa
Serrano, Carlos Alberto e Eurico Miranda. O Deputado Nelson Marchezan sugeriu oficiar o
órgio competmte para proceder o tombamento do patrimônio. Em seguida, falou o Relator,
Deputado Pedro Wl1son, que, acatando a sugestão do Deputado Nelson Marcheza.n, refonnulou
seu parecer, votando contrariamente ao projeto, ressaltando, porém, a relevância da matéria para
o Município. Logo em seguida., o Presidente comunicou ao plenário que oficiará o órgio
competente para verificar a. viabilidade do tombamento do patrimônio. Em votação: aprovado
unanimemente o parecer reformulado. coNTRÁRIO. do relator, Deputado Pedro Wilson. Logo
após, falou, pela ordem, o Deputado Eurico Miranda. tecendo comentârios a respeito dos
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acontecimentos ocorridos durante uma partida de futebol em São Paulo, dando destaque às
declarações do Ministro Extraordinário dos Esportes, Edson Arantes do Nascimento. Em
seguida. falou, pela ordem. o Deputado Maurício Requião, questionando os pronunciamentos
durante a Ordem do Dia. ressaltando a necessidade do cumprimento das normas regimentais para
o bom andamento dos trabalhos, 11- PROJETO DE LEI N' 567195 - do Sr.Duílio Pisaneschi
que "dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de noções de civismo nos estabelecimen~os de
ensino do Pais". Relator Deputado NELSON MARCHEZAN. Parecer: CONTRARIO.
Concedida VISTA ao Deputado Osvaldo Biolchi. 12 - PROJETO DE LEI N' 665/95 - do Sr.
Mauri Sérgio - que "dispõe sobre a redução de acidentes e a segurança dos atletas nas lutas de
qualquer natureza e dá outras providências". Relator: Deputado RICARDO BARROS, Parecer:
coNTRÁRIO. O Deputado Elias Abrabão leu o parecer do relator. Deputado Ricardo Barros.

Em votação: aprovado unanimemente o parecer do Relator. 13 - PROJETO DE LEI N°
4.910/95 - do Sr Jair Bolsonaro - que "institui o serviço militar obrigatório para os concludentes
de cursos de terceiro grau realizado na rede de ensino publico federal". Relator: Deputado
UBALDINO JÚNIOR. Parecer' CONTRÁRIO. O Deputado Ubiratan Aguiar leu o parecer do
Deputado Ubaldino Junior Em votação aprovado unanimemente o parecer do relator. Antes de
encerrar os trabalhos. o Presidente facultou a palavra aos Deputados para breves comunicaçõ.es.
O Deputado Eurico Miranda sugeriu ao Presiden~e a detenninação de espaço durante a reumio
para breves comunicações O Deputado Elias Abrahão destacou o encontro co~ o Ministro da
Educação. O Deputado Osvaldo Biolchi registrou seu protesto sobre o pequeno numero de vagas
para inscrição no crédito educativo. O Deputado Nelson Marchezan infonnou que o Mlnistro da
Educação está estudando um financiamento automático com a instituição financeira Lei de acesso
à Universidade. O Deputado Mauricio Requião falou sobre o Projeto em tramitação sobre o
salário Educação. Logo após, o Presidente, respondendo à questão de ordem levantada pelo
Deputado Mauricio Requião, infonnou ao plenário que continuará presidindo os trabalhos
democraticamente pennitindo pequenas intervenções, sem prejudicar o andamento dos trabalhos.
Convocou Reunião Ordinária para o dia 20 de setembro. quarta~feira. às 10 horas. Nada mais
havendo a tratar, âs onze horas e quarenta min~pres~ra~eceu a presença de
todos e encerrou os trabalhos. E, para constar, eu, U-\ - CELlA MARIA DE
OLIVEIRA. Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será
assinada pelo Sr. Presidente e publicada Diario do Congresso
NacionaJ.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
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COMISsiio DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

50' LEGISLATURA - l' SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 27' REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE

1995.

No dia 13 de setembro de 1995, às 10 horas e 50

minutos, no Plenário 10, do Anexo II, da Câmara dos Deputados,

reuniu-se a Comissão de Finanças e. Tributação, sob a
presidência de seu titular, Deputado Gonzaga Mata, presentes os

seguintes Deputados: Edinho Bez, Geddel Vieira Lima, Germano

Rigotto, Hermes Parcianello, Homero Oguido, Luis Roberto Ponte,

Pedro Novais, Augusto Viveiros, Félix Mendonça, José Carlos

Vieira, Manoel Castro, Osório Adriano, Roberto Brant, Delfim

Netto, Antonio Kandir, Silvio Torres, Yeda Crusius, Celso

Daniel, Conceição Tavares, Fernando Torres, José Fortunati,

Marcia Cibilis Viana, Sérgio Naya, Eujácio Simões, José Chaves

e Joã.o Pizzolatti (Titulares); Alexandre Ceranto, Efraim

Morais, Anivaldo Vale, Rogério Silva, Antonio Feijão, Arnaldo

Madeira, José Coimbra e José Carlos Lacerda (Suplentes).

Deixaram de comparecer os Deputad.os: .. Benito Gama, Jaime

Fernandes, Mussa Demas, Basilio Villani, Francisco Dornelles,

Paulo Mourão, Marcio Fortes, Saulo Queiroz, Max Rosenmann,

Flávio Derzi, João Colaço e Jurandyr Paixão. Compareceu ainda o

não membro Deputado Luiz Carlos Hauly. Havendo n11mero

regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos. Foi

aprovada, unanimemente, a Ata da 26& reunião. EXPIDIEIIT!:: O

Presidente levou ao conhecimento da Comissão as Distribuições

nQa 34, 35 e 36, efetuadas em 31 de agosto, OS e 11 de

setembro, respectivamente; e a Redistribuição nlõ:l 9, efetuada em

31 de agosto. Apt'is, deu conhecimento aos presentes da MENSAGEM

Hei 838/95, do Poder Executivo, lue "Encaminha o Excelentissimo

Senhor Presidente da Repüblica o demonstrativo das emiSB~t"·.d
Real relativo ao ültimo mês de abril-junho de 1995, as z s

delas determinantes e a posição das reservas ínternacio . s/ a

elas vinculadas". A seguir, leu para que os membros agendassem,

o programa do Fórum de Debates sobre Reforma TributAria,

previsto para os dias 26, 27 e 28 do corrente. ORDEM: DO DIA:

Nos termos do art. 52, S 5ei, do Regimento Interno, os itens I e

2 foram incluidos na pauta, por unanimidade. 1) Requerimento do

Senhor José Fortunati, solicitando que a Comissão de Finanças e

Tributação convidasse o Senhor Alexis Stepanenko, Diretor

Financeiro da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para

prestar esclarecimentos sobre os valores das tarifas postais e

sobre a situação financeira daquela empresa. EM. VOTAÇÃO:

aprovado, unanimemente, o requerimento. 2) PROJETO DE LEI Nei

451/95 - do Sr. Arlindo Chinaglia - que "dispõe sobre medidas

de prevenção e repressão aos fenômenos de violência por ocAsião

de competições esportivas e dá outras providências". RELATOR:

Deputado OSÓRIO ADRIANO. PARECER: pela adequação financeira e

orçmnentál:'ia do Projeto com emenda e do PL n" 865/95,

apensado. EM VOTAÇÃO: aproyoado, unanimemente, o parecer do

relator. 3) PROJETO DE LEI NO 3',934/93 - do Senado Federal (PLS

n g 28/92) - que "estabelece as hip6teses e condições em que o

poder Pdblico dará assistência aos herdeiros e dependentes

carentes de pessoas vitimadas por crime doloso". RELATORA:

Deputada MARCIA CIBILIS VIANA. PARECER: pela inadequação

financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. EM.

VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer da. relatora••)

PROJETO DE LEI Hei 3.662/89 - do Sr. Paulo Paim - que "isenta 011

trabalhadores aposentados por invalidez, os deficientes físicos

e os idosos acima de 60 anos de idade do pagamento de passagens

rodovis'rias urbanall, intermunicipiais e interestaduais".

RELATOR: Deputado EDINHO BEZ. PARECER: pela inadequação

financeira e orçamentária e, no mérito, peia re]eição do

Projeto e do PL nei 210/95, apensado. EM VOTAÇÃO: aprovado o

parecer do relator, cont't'a o voto do Deputado JOlSé Fortunati.

5) PROJETO DE LEI NO 3.l55-A/92 - do Poder Executivo (MSC

523/92) - que "dispõe sobre titulas de crédito rural e d6.

outras providências". RELATOR: Deputado ~O !CANDIR.

PARECER: pela aprovação, com emenda, do projeto r IdAS emenda.

adotadas na Comissão de Agricultura, e pela rejeição do PL n g

2.991/92, apensado. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o

parecer do relator. 6) PROJETO DE LEI N" 3.250-A/92 - do Senado

Federal (PL5 n" 272/91) - que "autoriza as pessoas fisicas a

abaterem em suas declarações de renda os gastos Com empregados

domésticos e dá outras providências". RELATORA: Deputada MARCIA

CIBILIS VIANA. PARECER: pela inadequação financeira e
orçaIllêntária e, no mérito, pela rejeição do projeto e do PL nei

2.778/92, apensado. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o

parecer da relatora. 7) PROJETO DE LEI Nei 3.534-A/93 - do

Tribunal Superior do Trabalho - que "cria cargos do Grupo

Processamento de Dados no Quadro Permanente de Pessoal da

Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 7& Região e dá.

outras providências" . RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO.

PARECER: pela adequação financeira e orçamentária. Com a

palavra, o Deputado Pedro Novais afirmou que o. relator fora

bastante diligente quando procurou saber, através do SIAFI, as

disponibilidades orc;amentárias do órgão a que se referia o

Projeto. Acrescentou que essa era uma providência salutar e que

deveria ser adotada pelos demais parlamentares ao emitir

parecer em matéria dessa natureza. A seguir, a Deputada Yeda

Crusius, alegando falta de maiores esclarecimentos sobre o

assunto e diante da ausência do relator, pediu vista do

Projeto. Concedida vista, por duas sessões, à Deputada Yeda

Crusiu~. 8) PROJETO DE LEI NO 4.294-A/93 - do Senado Federal

(PL5 n g 6/93) - que "dispõe sobre a revogação do inciso III, do

art. lei, da Lei nl:!: 8.034, de 12 de abril de 1990, no que se

refere à suspensão dos beneficios fiscais para pessoas

jurí.dicas, previstos na Lei n g 7.505, de 2 de julho de 1986, e

da Lei n Q 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e repristina os

efeitos juridicos da Lei n Q 7.505, de 2 de julho de 1986".

RELATOR: Deputado FRANCISCO DORNELLES. PARECER: pela

inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela

rejeição. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer ~o

relator. 9) PROJETO DE LEI NO 5,698/90 - do Sr, Paulo Paim -'

que "dispõ~ sobre limite de isenção na cobrança do imposto! /de
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVlCO PÚBLICO

ATA DA 32" REUNIÃO (ORDINÁRIA). REALIZADA
EM 30 DE AGOSTO DE 1995

No dia 30 de agosto de 1995. às 10 horas e 5 minutos, no
plenário 12. Anexo li, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, sob a presidência do
Deputado Wigberto Tartuce, Presidei'lte. presentes os Deputados José
Pimentel e Zila Bezerra. Vice-Presidentes; Valdomiro Meger. Jorge
Wilson, Roberto França, I/demar Kussler, João Mel/ão Neto, Paulo
Rocha, José Thomaz Nono, Sandro Mabel, Ubaldo Corrêa, Zaire
Rezende, Jair Siqueira, Jair Bolsonaro, Costa Ferreira, Wilson Braga,
Luciano Castro, Agnelo Queiroz, Miguel Rossetto, Chico Vigilante, Paulo
Feijó, Paulo Paim, José Carlos Aleluia, Jair Meneguelli e Wilson Clinha.
Deixaram de registrar suas presenças os Deputados Femando Lyra,
Inocêncio Oliveira, Márcia Marinho, Marcos Medrado, Maria Laura,
Michel Temer e Miro Teixeira. EXPEDIENTE: Havendo número
regimental, o Presidente submeteu à apreciação do plenário a ata da 31"
Reunião Ordinária realizada em 23 de agosto, que foi aprovada. A
seguir, anunciou as DistribuiÇÕeS nOs 27 e 28, realizadas em 29 de
agosto e a Redistribuição n° 7, ocorrida em 28 do mesmo mês. Declarou
prejudicada a Proposta de Fiscalização e Controle n° 5/95 - do Sr. Paulo
Paim - que "propõe à Comissão de Trabalho. de Adminstração e Serviço
Público', realização de auditoria nas contas do Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS para apurar a real situação contábil e
financeira desse Órgão, conforme art. 164, li, do Regimento Intemo.
Dando continuidade, lembrou que, no dia seguinte, haveria audiência
pública conjunta com a Comissão de Minas e Energia, quando estariam
recebendo' o Ministro das Minas e Energia, Raimundo Brito e o
Presidente da PETROBRÁS, Joel Rennó, que prestariam
esclarecimentos sobre o acordo assinado entre a referida empresa e os
petroleiros. Confirmou a audiência pública com o Presidente da
INFRAERO, Adyr da Silva, no dia 19 de setembro. Comunicou aos
presentes que a audiência pública com o Presidente do Banco do Brasil,
prevista para o dia 21 de setembro, seria conjunta com as Comissões de
Finanças e Tributação e de Economia, Indústria e Comércio. Quanto à

-x-x-x-x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x -

orçàmentária. EM. VOTAÇÃO: aprovado, unani~~nte, o parecer do
rela.tor. 18) PROJETO DE LEI N~ 108/95 - do Sr. Odelmo Leão 

que "estabelece d obrigatoriedade de repactuação dos contratos

de financiamento habitacional nas condições que menciona e dá

outras providencias". RELATOR: Deputado ANTONIO KANDIR.

PARECER: pela rejeição. VISTA: o Deputado José Janene devolveu'

o Projeto, apresentando voto em separado, pela aprovação.

Discutiram a matéria os Deputados Pedro Novais, José Fortunati

e Yeda Crus ius. O Deputado Pedro Novais indagou do relator se

não tinha sido esquecida a análise quanto à adequação

financeira e orçamentária, acrescentando que sua execução

certamente teria implicações no orçamento da Caixa Bconômica

Federal, entidade coIl). estrutura juridica de empresa pl1blica.

Acrescentou que, a seu ver, o Projeto era inadequado do ponto

de vista financeiro e orçamentário. O relator concordou com

essas colocações, já que em seu parecer tinha abordado questões

mais significativas, especialmente a respeito da elevação de

custos, afetando as municipalidades. Anunciou que faria uma

complementação no seu parecer, .fom um acréscimo no final do

voto, para declarar a inadequação financeira e orçamentAria do

Projeto. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, 0-,· parecer do

relator, com complementação de voto. 19) PROJETO DE LEI N12

l47-A/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "dispõe sobre a destinação

de financiamentets habitacionais oficiais". RELATOR: Deputado

BASfLIO VILLANI. PARECER: pela rejeição. EM VOTAÇÃO: aprovado,

unanimemente, o parecer do relator. ENCERRAMENTO: Nada mais

havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às 12

,horas e 50 minutos, tendo antes marcado reunião para

quarta-feira, dia 20 de setembro, às 10 hOE'as. E para

constar, eu,~ , Maria Linda Magalhães,

Secretária, lavrei a presente ATA, que

aprovada, será assinada pelo President A

publicaçã.o no Diário do Congresso Nacional.

Deputado Gonzaga Mata, Presidente.

renda das pessoas físicas e dá outras providências". RELATOR:

Deputado EDINHO BEZ. PARECER: pela adequação financeira e

orçamentária, com emenda, e, no mérito, pela aprovação.

Concedida vista, por duas sessões, ao Deputado Augusto

Viveiros. 10) PROJETO DE LEI N!õ1 1.335-C/91 - do Sr. Vittorio

Medioli e outros 176 - que "dispõe sobre a criação do Serviço

civil Voluntário". RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ. PARECER:

pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto e das

emendas adotadas na Comissão de Defesa Nacional. EM VOTAÇÁO:

aprovado, unanimemente, o parecer do relator. 11) PROJETO DE

LEI Nl2 3.239-A/92 - do Sr. Jaques Wagner e outros 8 - que "dá

nova redação ao inciso V do artigo 6~ da Lei n12 7.713, de 22

de dezembro de 1988, que altera a legislação do Imposto de

Renda e dá outras providências". RELATOR: Deputado FRANCISCO

DORNELLES. PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária

e, no mérito, pela rejeição. EM VOTAÇÃO: aprovado,

unanimemente, o parecer do relator. 12) PROJETO DE LEI NQ

3.346/92 - do Sr. Paulo paim - que "permite que os débitos

decorrentes de contrato de aquisição de casa própria,

celebrados pelo SFH, sejam incorporados ao saldo devedor".

RELATORA: Deputada 'lEOA CRUSIUS. PARECER: pela rejeição. VISTA:

O Deputado José Fortunati devolveu o Projeto, apresentando voto

em separado, pela aprovação. EM VOTAÇÃO: aprovado o parecer do

relator, contra o voto do Deputado José Fortunati. 13) PROJETO

DE LEI NQ 3.930/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre

a venda de moeda estrangeira a viajantes ao exterior". RELATOR:

Deputado PAULO MOURÃO. PARECER: pela aprovação, com emendas. Em

virtu~e da ausência do relator, o parecer foi lido pelo

Deputado Roberto Brant. Discutiram a matéria os Deputados

Manoel Castro, Pedro Novais, Yeda Crusius e Luis Roberto Ponte,

todos contrários à. aprovação da matéria. EM VOTAÇÃO: rejeitado

o parecer do relator. Aprovado o parece-:- vencedor do Deputado

Mano9'l Castro, pela rejeição, contr~ o voto em separado de;;

Deputado Paulo Mourão. U) PROJETO DE LEI NO 4.I}BB-A/n - do

Sr. Jaques Wagner - que "estabelece isenção do Imposto ~,J Renda

sobre as indenizações trabalhistas". RELATOR: Depufltdo MAX

ROSENMANN. PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária

e, no mérito, pela rejeição. VISTA: o Deputado José Fortunati

devolveu o projeto, apresentando voto em separado, pela

adequação financeira e orçamentária, com emenda. Adiada d

discussão. 15) PROJETO DE LEI N~ 4.193-B/93 - do Sr. Edison

Andrino que"isenta do Imposto sobre Produtos

Industrializados a aqu~s~çao de motor para b~rco de uso

eJCclusivo do pescador artesanal e dá outras providências".

RELATOR: Deputado F~LIX MENDONÇA. PARECER: pela adequação

financeira e orçamentária_ a, no mérito, pela aprovação do

Projeto, nos termos do Substitutivo adotado na Comissão de

Agricultura e Politica RUJ::'al. Concedida vista, por duas

sessões, à Deputada Yeda Crusius. 16) PROJETO DE LEI NQ

4.389/94 - do Sr. Nelson Marquezelli - que "dispõe sobre a data

de veqcimento das prestações da casa própria e dá outras

providénci... ". RELATOR: Deputado ROG~RIO SILVA. PARECER: pela

adequação financeira e orçamentária do Projeto e da emenda

apresentada na Comissão, e, no mérito, pela aprovação do

Projeto, com Substitutivo, e pela rejeição da emenda. VISTA: o

Deputado Edinho Bez devolveu o Projeto, apresentando voto em

sepa.rado pela aprovação do Substitutivo oferecido pelo relator,

CODl subemenda. Discutiram a matéria os Deputados Roberto Brant,

Pedro Novais, Yeda Crusius, Luís Roberto Ponte, José Fo.t:tunati

e Félix Mendonça, todos se associando ao Deputado Roberto Brant

nas colocações contrárias à aprovação do Projeto, por

consider6.-10 inócuo. EM VOTAÇÃO: rejeitado o parecer do

relator. Aprovado o parecer vencedor do Deputado José Chaves,

pela adequação financeira e orçamentária do Projetol. do

SUb8titutivo e da emenda apresentada na Comissão e, no mãrito,

pela rejeição do Projeto, do Substitutivo e da emenda

apresentada na Comissão, contra o· voto em separado do Deputado

Rogério Silva. 17) PROJETO DE LEI NO 4.6B1-s/94 - do Sr. Sérgio

AJ:ouca - que "dispõe sobre as condições e funcionamento e

serviços da Batida para as populações ind.fgenas". RELATOR:

Deputado JOS~ FORTUNATI. PARECER: pela ade~ação financeira e
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convocação do·Ministro do Trabalho, Paulo Paiva, esclareceu que
achara conveniente acertar sua vinda para uma data posterior á reedição
da Medida Provi!fl1ria 1079/95, para que pudessem debater as alterações
contidas na mesma. ORDEM DO DIA: PAUTA 15/95. De conformidade
com o Art. 50, §1°, do Regimento Interno, o Presidente requereu
inversão de pauta para apreciação dos itens 3, 5, 7, 8,13,17,22,23,24,
28, 29 e 32, que foi aprovado pelo plenário. 3) Projeto de Lei
Complementar n° 35/95 - da Sra. Rita Camata - que "altera a redação do
artigo 4° da Lei Complementar n° 26, de 11 de setembro de 1975, que
institui o PIS-PASEP". Relator: Deputado Wilson Braga. Parecer:
contrário. Em votação: aprovado, unanimemente, o parecer do Relator.
5) Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei nO 2.267-B/91 - que
"acrescenta parágrafo ao artigo 860 da Consolidação das Leis do
Trabalho". Relatora: Deputada Maria Laura. Parecer: favorável. Em
votação: aprovado, unanimemente, o parecer da Relatora. 7) Projeto de
Lei n° 4.715-A/94 - do Poder Executivo (MSG n° 663/94) - que
"transforma o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em
Conselho Nacional dos Direitos Humanos e dá outras providências".
Relator: Deputado Paulo Rocha. Parecer: favorável, com adoção do
Substitutivo oferecido pela Comissão de Direitos Humanos. Em votação:
aprovado, unanimemente, o projeto, nos termos do parecer do Relator.
8) Projeto de Lei nO 4.798/94 • do Superior Tribunal de Justiça - que
"altera a composição do Tribunal Regional Federal da 1" Região e dá
outras providências". Relator: Deputado Agnelo Queiroz. Parecer:
favorável, com quatro (4) emendas. Em votação: aprovado,
unanimemente, o projeto, nos termos do parecer do Relator. 13) Projeto
de Lei n° 3.931/93 - do Sr. Genésio Bemardino - que "institui o Plano
Básico de Assistência Médica a toda a população brasileira e dispõe
sobre o atendimento á saúde dos acidentados do trabalho e das vitimas
de doenças profissionais, e dá outras providencias". Relator: Deputado
zaire Rezende. Parecer Preliminar: solicitando que a Comissão de
Seguridade Social e Família fosse ouvida em primeiro lugar. Em
votação: aprovado, unanimemente, o parecer preliminar do Relator. 17)
Projeto de Lei nO 4.784/94 - do Sr. Ary Kara - que "fixa limite para a
duração semanal do trabalho dos fonoaudiólogos". Relator: Deputado
Sandro Mabel. Parecer: contrário. Em votação: rejeitado, unanimemente,
o projeto, nos termos do parecer do Relator. 22) Projeto de Lei nO 98/95 
do Sr. Odelmo Leão - que "altera o parágrafo 5° do artigo 6° da Lei nO
8.025, de 12 de abril de 1990, estendendo ao servidor aposentado o
direito à aquisição de imóvel funcional". Relator: Deputado Inocêncio
Oliveira. Parecer: contrário. Vista: Deputada Maria Laura. Devolução da
vista sem manifestação escrita. Em votação: rejeitado, unanimemente, o
projeto, nos termos do parecer do Relator. 23) Projeto de Lei nO ;02195 
do Sr. Odelmo Leão - que "acrescenta parágrafo 4° ao artigo 457 da
Consolidação das Leis do Trabalho, para excluir do salário do
trabalhador rural liberalidades concedidas nas condições que menciona".
Relator: Deputado Valdomlro Meger. Parecer: favorável. Em votação:
aprovado, unanimemente, o projeto, nos termos do parecer do Relator.
24) Projeto de Lei n° 107/95 - do Sr. Odelmo Leão· que "modifica os
artigos 589 e 590 da Consolidação das Leis do Trabalho, extingue a
destinação de parte da contribuição sindical à Conta Especial de
Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e dá outras providências".
Relator: Deputado Ubiratan Aguiar. Parecer: contrário. Em votação:
rejeitado, unanimemente, o projeto, nos termos do parecer do Relator.
28) projeto de Lei nO 229/95 - do Sr. Cândido Mattos - (PL n° 457/95,
apensado) • que "introduz alteração no artigo 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho". Relator: Deputado Paulo Bornhausen. Parecer:
contrário ao principal e a seu apensado. Vista: Deputado Sandro Mabel.
Devolução da vista sem manifestação escrita. Em votação: rejeitado,
unanimemente, o projeto, nos termos do parecer do Relator. 29) Projeto
de Lei nO 300/95 - do Sr. Cunha Lima - que "dispõe sobre benefícios
fiscais na área do Imposto sobre a Renda concedidos a pessoas
jurldicas que empreguem trabalhadores com idade superior a 35 (trinta e
.cinco) anos". Relator: Deputado Miguel Rosselto. Parecer: contrário. Em
votação: rejeitado, unanimemente, o projeto, nos termos do parecer do
Relator. 32) Projeto de Lei nO 405/95 - do Sr. Fernando Zuppo - que
"instituí direito de precedência de atendimento em repartições públicas e
estabelecimentos privados á clientela que especifica". Relator: Deputado
Jair Bolsonaro. Parecer: favorável, com emenda. Em votação: aprovado,
unanimemente, o projeto, nos termos do parecer do Relator. O
Presidente retomou ao início da pauta. Os itens 1, 2 e 4 tiveram a
discussão adiada. 10) Projeto ~ Lei n° 4.966/90 • da Sra. Rita Camata 
que "acrescenta parágrafo 6° ao artigo 3° da Lei n° 7.596, de 10 de abril
de 1987". Relator: Deputado Sandro Mabel. Parecer: contrário. Em
votação: rejeitado, unanimemente, o projeto, nos termos do parecer do
Relator. 11) Projeto de Lei nO 5.141/90 - do Sr. Eduardo Jorge - que
"dispõe sobre as obrigações dos empregadores em relação à saÚde dos
trabalhadores". Relator: Deputado Zaire Rezende. Parecer: favorável,

com substitutivo. Vista: Deputado Joâo Mellão Neto. Devolução da vista
apresentando voto em separado, contrário. Discutiram a matéria os
Deputados zaire Rezende, Miguel Rosselto, Sandro Mabel, João Mellão
Neto. Chico Vigilante, Jorge Wilson, Costa Ferreira, Paulo Paim, José
Carlos Aleluia, José Thomaz Nonô. Jair MenegueJli e José Pimentel. O
Deputado Jorge Wilson requereu o encerramento da discussão, em vista
de terem-se manifestado vários parlamentares de diferentes partidos,
tendo corroborado o Deputado José Carlos Aleluia. O Presidente
submeteu à votação o parecer do relator, favorável com substitutivo, que
foi rejeitado. O Deputado Paulo Paim pediu verificação de votação.
Constatado número regimental para votação, o Presidente submeteu ao
plenário o projeto, que foi rejeitado. A seguir, submeteu à votação o voto
do Deputado João Mellão Neto, contrário ao projeto, que foi aprovado.
Resultado: rejeitado, contra o voto em separado do Deputado Zaire
Rezende, primitivo Relator, o projeto, nos termos do parecer vencedor do
Deputado João Mellão Neto. Os Deputados Luciano Castro, Paulo
Rocha e Sandro Mabel pediram vista dos Projetos de Lei constantes dos
itens 6, 9 e 18, respectivamente. As demais proposições tiveram sua
discussão adiada. O Deputado José Carlos Aleluia pediu encerramento
da reunião por ser evidente a falta de quorum. ENCERRAMENTO: O
Presidente encerrou os trabalhos às 12 horas e 10 minutos, antes
convidando os parlamentares presentes a comparecerem ao Palácio do
Planalto, juntamente com ele e o Ministro do Trabalho, Paulo Paiva, para
o lançamento da campanha contra o trabalho escravo no Brasil. E para
constar, eu, , Talita Veda de Almeida, Secretária,
lavrei a presente ATA, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente e encaminhada à publicação no Diário do Congresso
Nacional. XXXXJOOOO<:XXXXJOOOO:XXxXXXJOOOO<

ATA DA 33" REUNIÃO (DE AUDIÉNCIA PÚBLICA), REALIZADA EM
31 DE AGOSTO DE 1995

No dia 31 de agosto de 1995, ás 10 horas e 30 minutos,
no Plenário 12, Anexo 11, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público em conjunto
com a Comissão de Minas e Energia, sob a presidência dos Deputados
Wigberto Tartuce e Eliseu Resende, Presidentes, presentes os
Deputados José Pimentel, Vice-Presidente; José Carlos Aleluia, Miguel
Rosselto, Agnelo Queiroz, Jair Siqueira, Jorge Wilson, Nan Souza,
Paulo Rocha, Jair Meneguelli, lidemar Kussler, Paulo Feijó,
MiroTeixeira, Sérgio Barcellos, Manoel Castro, Antônio Feijão, Rivaldo
Macari, Luciano Zica, Márcio Fortes, Lima Netto, Fernando Ferro,
Salomão Cruz, Firmo de Castro, Chico Ferramenta, Elton Rohnelt,
Murilo Pinheiro, Marcos Lima, Sylvio Lopes, Fausto Martelo, Werner
Wanderer, Edson Queiroz, Airton Dipp, Jorge Tadeu Mudalen e
Adroaldo Streck. Compareceram ainda os Deputados Mussa Demes,
Roberto Pessoa, Antõnio Jorge, Ana Júlia Carepa, Betinho Rosado e
Pedro Correa. Os Deputados Benito Gama e Marcelo Deda estiveram
presentes mas não assinaram o livro de presença. A reunião foi
convocada pelos Deputado's Paulo Rocha e Luciano Zicca para ouvir o
Ministro das Minas e Energia, Raimundo Brito, e o Presidente da
PETROBRÁS; Joel Rennó, sobre o acordo assinado com os petroleiros.
Dando infcio à reunião, o Deputado Wigberto Tartuce convidou a
compor a Mesa o Deputado Benito Gama, vice-Ifder do Governo e, em
seguida, passou a palavra ao Deputado Eliseu Resende, que assumiu a
condução dos trabalhos. O Ministro Raimundo Brito recapitulou a
história da greve dos petroleiros desencadeada a partir de setembro de
1994. A seguir, afirmou que nâo havia ineditismo nos documentos
envolvendo a questão dos petroleiros, tendo tomado conhecimento dos
mesmos à época da assinatura do acordo e que providenciara para que
os efeitos da greve fossem leves em relação à Empresa e aos
trabalhadores. O Sr. Joel Rennó reafirmou as palavras do Ministro e
lembrou que o próprio governo anterior nâo reconhecia o acordo firmado
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naquele período, conforme amplamente divulgado pela imprensa.
Interpelaram os convidados, os Deputados Paulo Rocha, Luciano Zicca,
José Carlos Aleluia, Antônio Feijão, Adroaldo Streck, Rivaldo Macari,
Miguel Rosselto, Betinho Rosado, Agnelo Queiroz, Fernando Ferro, Jair
Meneguelli, Marcelo Deda, Nan Souza e Miro Teixeira, como líder do
PDT. O inteiro teor da reunião foi gravado, devendo ser transcrito e
publicado, passando a fazer parte integrante desta Ata.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou
a reunião às 14 horas e 15 minutos, tendo antes agradecido os
esclarecimentos do S1. Ministro e do Presidente da PETROBRÁS, bem
como a presença dos membros da Coml§Sã0 e demais pessoas que a
ela compareceram. E para constar, eu, (jj'~ et't:;L.. Talita Veda
Almeida, Secretária, lavrei a presente/ÀtA, que depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação
no Diário do Congresso Nacional. XXXXXXXXXXXXXXX

ATA DA 34" REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA
EM 13 DE SETEMBRO DE 1995

No dia 13 de setembro de 1995, às 10 horas e 35 minutos,
no plenário 12, Anexo 11, da Câmara dos Deputados, reuniu-se a
Comissâo de Trabalho, de Administração e Serviço Público, sob a
presidência do Deputado Wigberto Tartuce, Presidente, presentes a
Deputada Zila Bezerra, Vice-Presidente; os Deputados Waidir Dias,
Ubaldo Corrêa, Agnelo Queiroz, Wilson Braga, José Carlos Aleluia, Jair
Bolsonaro, Sandro Mabel, Inocêncio Oliveira, João Mellão Neto, Zaire
Rezende, Costa Ferreira, Maria Laura, IIdemar Kussler, Paulo Paim, Jair
Siqueira, Paulo Rocha e Chico Vigilante. Deixaram de registrar suas
presenças os Deputados Fernando Lyra, Jair Meneguelli, José Pimentel,
Márcia Marinho, Marcos Medrado, Michel Temer, Miguel Rosselto, Miro
Teixeira, Paulo Feijó, Roberto França, Valdomiro Meger e Wilson Cunha.
EXPEDIENTE: O Presidente abriu os trabalhos submetendo à
apreciação do plenário as atas da 32· Reunião Ordinária e da 33·
Reunião de Audiência Pública, realizadas em 30 e 31 de agosto
respectivamente. Em seguida, o Deputado Paulo Paim solicitou
verificação de quorum. ENCERRAMENTO: Ficando constatada a
inexistência de número regimental para deliberação, o Presidente
encerrou os trabalhos às 10 horas e 36 minutos, antes convocando
reunião de audiência púQJica para o dia 19 de setembro, às 10 horas. E
para constar, eu,~·tz-.,. ,Leila Machado Campos de Freitas,
Secretária-Substituta, lavrei a presente ATA, que depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação no
Diário do Congresso Nacional. XXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXJÓ<XXX

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR A
SITUAÇÃO DOS BINGOS NO BRASIL

ATA DA 16' REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE
1995

Às qua.torze horas e trinta e cinco minutos do dia doze do mês de setembro de mil novecentos
e noventa e cinco, reuniu~se na sala de numero treze, Anexo 11 da Câmara dos Deputados, em
Brasília, Distrito Federal, sob a presidência da Deputada Zulaiê Cobra., a COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO
DOS BINGOS NO BRASIL, criada pelo Requerimento numero dois, de mil, novecentos e
noventa e cinco. com a presença dos DeputadDs CarlDs Santana, Eurico Miranda, Marquinho
Chedid, Arnaldo Faria de Sá, Nelson Otoch, Padre Roque, Ricardo Gomyde, Vicente André
Gomes e Zulaiê Cobra.. membros titulares; Jovair Arantes, Cunha Bueno e Wagner Salustiano.

membros suplentes: e Antonio dos Santos. presença eventual. Deixou de comparecer o
Deputado Nelson Meurer, Verificada a existência de quôrum regimental, a Senhora Preside.te
declarou abertos os trabalhos. ATA - O Deputado Arnaldo Faria de Sá solicitou a disperb
da leitura da Ata da reunião anterior. no que foi atendido. sendo a mesma. a seguir. submetida
à votação e aprovada por unanimidade. EXPEDIE~TE - Foi distribuído aos membros da
CPI, o resumo que se segue, referente á correspondência recebida e expedida; EXPEDIDA:
Em 24.08.95, Ofs. nlls 65 e 66/95 convocando os Senhores Luis Carlos Pedroso, dirigente do
PAPATUDO e José Francisco de Souza, dirigente do TELESENA, para deporem na
reunião do dia 12/09: Em 24.08 Of. nO 67/95 solicitando ao Presidente da. Câmara passagens
para os depoentes do dia 12/09. RECEBIDA: Em 0109.95 Df. n' 2317 - do Banco Central
do Brasil, solicitando prorrogação do prazo de entrega da documentação requerida por essa
CPI; em 0109 Of. n' 41145, do Deputado Estadual Nabi Abi Chedid, solicitando cópia <las
notas taquigrãficas da ,",posição do Sr. Yosbiaki Nakano, Secretário da Fazenda de São
Paulo; em 04.09. documentção encaminhada pela Secretária de Estado da Fazenda de
Rondônia; Em 05.09 Requerimento do Deputado Arnaldo Faria. de Sá, solicitando o
adiamento da convocação dos dirigentes do TELESENA e PAPATUDO; Em 05.09
Requerimento do Deputado Arnaldo Faria. de Sá, solicitando a retirada do requerimento de
sua autoria. sobre o adiamento da convocação dos depoentes do dia 12.09. ORDEM DO
DIA - Tomada de depoimentos dos Senhores José Francisco de Souza., Diretor
Superintendente da Liderança Capitalização S.A. (TELESENA) e Luiz Carlos Pedroso,
Diretor Superintendente d. Interunion Capitalização S.A. (PAPATUDO). O Deputado
Arnaldo Faria de Sá sugeriu que os dois depoentes fizessem a sua explanação e depois se
procedesse às interrogações. no que foi acolhido pelo Plenário. A Senhora Presidente
apresentou o Senhor José Francisco de Souza, que prestou compromisso na fanna da lei e
iniciou a sua exposição. entregando documentação à Comissão. Foi seguido pelo Senhor Luiz
Carlos Pedroso, que, também. prestou compromisso na fonna da lei e iniciou a sua exposição.
entregando documentação à Comissão. 05 depoentes foram interrogados petos Deputados
Eurico Miranda, Wagner Salustiano, Jovair Arantes. Vicente André Gomes, Nelson Otoch.
Carlos Santana e Arnaldo Faria de Sá. Nada mais havendo a tratar. a Senhora Presidente
agrad~~ a 1J:r~~ça dos de~s e encerrou os trabalhos, ás dezesseis horas e trinta e
cinco minutos. convocando reunião para amanhã, dia treze. às quatorze horas e trinta minutos.
para tratar de assuntos internos. incluindo votação de varias requerimentos. motivo pelo qual
enfatizou a importância do comparecimento dos Senhores Deputados. A reunião foi gravada
em seu inteiro teor e as notas taquigraficas. após decodificadas, comporão os autos do
presente inquerito. E. para constar. eu, • Maria Auxiliadora B. Montenegro,
Secretária, la~J,' ~r~sente.. ,~ós lida e aprovada. sem assinada pela Senhora
Presidente. ~0;;

(Não foi 9I'i!vado o início da reunião, por problemas técnicos.)

o SR. JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA - ...Ma. nlo só por isso.

Além do imperativo legal, há um contingente do espontaneidade na minha

aquiescência. Aqui estou para afirmar uma consciência de cidadania que se impõe a

lodos nós que sofremos, em tampos rscantes, as agrura. de um ragime difelllTlte à

vontade popular e à sua maior repmsentaçAo, consubstanciada num Pariamento livre.

Assim como o meu comparecimento, quero prestar um tributo a um pap<ll insubstitur'r.
do Congresso Nacional am nossa sociedade democrática. É dever a que nlo ..,'

renunciam de contribuir 80 bom bom exercício das funções fiscalizadoras, mail ainda,

saneadoras desta Comisdo Parl.mentar de Inquérito. Esclareço, porém, que os

elementos, 81 ínfOllllaÇ6es, os l1ÚI1'ItM'OI e as análises que me permitirei aduzir aol

outreI depoimentos aqui COTllIignados, contribuem, a bem dizer, de forma obliqua,

indirllta, para que, afinai, a CPI forme um juizo de razAo sobre o objeto de suas

InvestigaçõN: a sihJaçlo dos bingos no Brasil. Sim, porque tio vlllla , a fronteira que

separa os bingos do mercado de capilalizaçAo, tio diferllnlllo os lI8UO territórios, tio

estranhos OI seus c:anceitOI, as lU3S caraderillicu e OI ...... propósitos, que só

mesmo raciocinando por elC!UI6o chagari8l11Ol a lençar alguma luz sobÁI matéria tio

dl_. Na condiçAo de leitor da impr8Tll8 diária, lanho acompanhado a mu~iplicaçlo

dos bingos por inúlll8l'8l ci_ braIlleiras e mais recentllTll8T1t8 81 dúvidas que ao

colocam acerca de sua organizaçAo, adminillraçlo e objetivos. Estou certo de que o

relatório fllllll delta CPI respondeni • maioria _ questlles e i_OI melhores
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de.tinam. eo que acontece com o tltulo de ~italizaçAo,desde a .ua origem. 5enio

yejamos. A ~italizaçio nascau na França, em 1850. O nu idealizador foi Paul

Voger, diretor de uma cooperativa de mineiro•. Hoje em dia a capitalizaçio con.titui um

dos pilara. do sistema da captaçIo de 1'8CUrIO. popular.. na França. No inicio do

S6cu1o XX a capitalizaçio tomou um 1I'1I1de impulso, teórico a prático, e de lá ..

difundiu~e _ dos paI... da origem latina. Foram OI france... que

implantaram a ~italizaçio no Brasil. Chamados para .... fim, técnico. franca"\".
forwn, duranta muito tempo, diratoral a 8IHUOI'H das primeiras sociedades dít

capiIaIlzaçio fundadas no Pall, antra as quall a Sul Am6rica Capitalizaçio, foi a

pioneira, em 1929. Em 1933, o Go-... Fadaral baixou o primeiro dacteto,

dilCipll_ • opeI8ÇOM das aociedadaI da capitalizaçio no Brasil, que já aram arn

00.-0 da quatro, Dacrato Lal 22.04S6, da 10 da _iro da 1933. Na d6cada de 30,

a capiIaIizaçio tomou um grande ImpulIO no Brasil, III'lliram novas _ que

pen--.n ainda hoje_, com a maama razIO lOdal ou com a razIO lOCial dos

lI8UI klCOlp<liadorM. Grande parte das raoarv8I técnlcaa das companhia da

acepç;io econômica financeira, capitalizaçio é o pnlC8uo de aplicaçio de um

principal, a juro. compo.tos, e de aescimento de... pnncipal por força de .ua

inco/POl'açio de.... melllllOS juroa. Na... pnlC8uo, e no caIO especial do Bra.,I, a

correçIo monetária repraaenta tlo-aomenta um instrumento de atualizaçio de valorel,

cuja efICácia depende da maior ou menor exatidio com que OI Indica. oficiai. ra1Iitam

o traçado da curva inftacionária. Na ocepçio particular do tenno, o que no. inter....

aqui, capitalizaçio é uma peculiar .imbiola entre _ programada e aor!ef'
_ que, no C8IO especifico, o concaito economioo financailo acima axpoolo

apliqua-H _ ao primairo~, poupança programada, cabendo ao

~ sorIaio o papel da Poetar remunerar de fomla vari_ a a qualquer tempo

a meta estabaIacida no P/1llO. OI tltuloa da capitallzaçio 110 OI papéia financeiros

~em anIarior. SIlO rajlfUlIl1l8doo por cautaIu contando um contrato da adaIIo,

denominado condlçOaa gerais. QuanIo ia condlçOaa para a ... aquiaiçIo, podam _ •

vista ou a prazo. _ última modalidade OI tltuloa 110 normalmente pagávall em

p<atlaÇjlaI _i., lIxu ou raajuIlávei•. A nota t_ é o '*-ativo dos

~ rnatam6licoI financalros que ..."., da bala ao p!IllO da cap;iaIizaçio. e
axempIoa diuo o Jardim Sulacap, da Sul América, e a Vila Cosmos. O Edifrclo _ por _ licenciado. A Ial axiga nIo __ que OI, p!IllOa oajam

Cosmos, na Rua do carmo, a principalmente o EdiIlclo Sul Améfica, na HqUÍIllI das

adillciOl aimi_, conllnlfdol pala Sul América CopiIaIizaçio, em vériaa Capltail

bruilalras, teslemunhllm lObnI elA época aaplendorola. Com a oceiarllçio do

pnlC8IIO inft_, lQ/nIudo a partir de meados da _ de 50, o mercado de

c:apltallzaçio la retraiu _eneira, já que o aistame de poupança a longo prazo é

incompaIlvel com a Inftaçio galopanla, a manca que OI plllllOl correspondenlel

Inciuam cI6ulu1aa da correçIo~, o que nIo ara o C8IO, naquela época. A

inatltulçio da correçIo 1I1OllllÜria, Lei .01.380, da 21103I&4, e as lUbIeqOantaI reforn1aI

~ no aistame monaI*io nacional pauibililaram o rHIII'llimanto do .-ear
da capltaIlzaçio, poli o .-iImo doi ...- pari6dicoo anaejava a pruarvaçio élo

valor raaI da poupança a doi prtmioe da _. EnlnI 197.01 • 19l1ll o mercado de

capItaIlzaçio tomou um grande impUIao, ragiIlrando o aparacImanto da _ novai

__a uma raativaçIo arn '-_dal_que _ aobravivido

801 dltlcala anca da 50 a eo. Hoje, o Slstame NadonaI da Capltailzaçio, illItituldo paio

Dacrato ri' 281, da 2lI da _ da 1987, ,conetIlu/do paIOI__organiomoa:

~ NacIoiIaI da 8aglr'oa PrivadoI, CNSP, Supaolutand'ucia da 8aglr'oa

PrIvadoa, SUSEP, • __~ a operar no ramo. O Conaalho Nacional

da 8aglr'oa PrIvadoa , o 6rgIo dalInidor da polltica normativa da capiIalIzaçio. A

SUSEP é um 6rgIo ...- da polltica _ paio~ NacionII da

llaMçoa PrivadoI, cornpalindo-Ila ftocallzar a COl'lIlitIJlçIo • o _ a ai

oparaçllaa da _ da capItaIIzaçto. A SUSEP aatj~ ao_

da Fazenda, pala é da compalIncIa da Unlio lIICIlIIzar ai oparaçllaa da aIdIto,

__ por atuIrioo, mas tambIm que cada _ da capItaIlzaçio lanha em

lI8UI~ um _ para \WiIlcaçio doi damonIIralivoI maIanléticoI a corJljball,

_ ragu_ • SUSEP. As condlçOaa garail 110 o c:or1UlllO de

aleatoriedade e a probabilidade na.... sorteios. O. prémiOlIlo pagai na televillo ou

por ardam bancária. O controle dos pagamentOl dos prtmiOl é computadorizado, com

bala no número do titulo e no nome do SU_, aendo pauival a identíficaçio do

ganhador do prémio, mearno arn ocaaillaa como .. que exemplifico a oaguir. A Sr."

Maria 8IllOIaa (?) N~, moradora na Rua José Melaias Mato, ri' 101, Boa

Vista, Fortaleza, C-e. Eua nnhora, por uma orientaçio indevida, queimou lua Tala

Sana. Tivemos conhecimento, _ do noliciWio local, fizemoa contaclo com a Sr."
I

8IllOIaa (?l,1izamo& o Iavwltamento no noaao cadastro, auzamos __com ÓI

conlrolaa do corraIo, IocalizamOl aonde a Tela Sana pramiada taria sido vendida a

compradora a o--'"do prlmio com a devida COfl'açio. A Sr." Isabel

8araIIm Alvaa, moradora na Avenida Vereador AntOnio Borgaa, 580, SIlO e-tilo,

SIlO Paulo, _ a ... Tale Sana furtada, nas da racabar o leU prImio, uma Tala

Sana _ fIiIà, racIamou o leU prImio • 1idlJ<ança, n60 o cadastro,

quancIll &par-. o portador com a Tale sana. com OI _ praanchidoI no tltuIo da

D. _, n60 prandarnoa a Tale Sana, lizemoo uma queixa policiai a pagamoa o

prImio ao davIdo 1Ubaa1lor, ao _I 1Ubocritor. O Sr. AgfIn:x QuairOZ, da Quadra 39,

da caaa 102, S--Gama~,ElraIIlia, DIIlrIto F-.J,__...

(Fora do mlcrofona -lnaUdival.)

O SR." PRESlDEHT!(~ ZUIaIt Cobral- elUbacritora.

ernuIhar; nIo ,?
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clãululas em que se fixam 05 direitos e deveres recrprocol da sociedade e do

subscritor do titulo. Ambos, nota técnIca 1!I condições gerais, aio documentos que

d.vem ser .ubmotidos à .provaçAo d. SUSEP. ant•• da comercializaç60 do título de

capitalizaçAo. A exata comprHf1do do mecanismo de divisA0 entre partes específicas

do valor pago e de destinaçllo de cada uma de.... partes é ••sencial ao

enlondlm8l'llo do que seja um titulo de capltalizaçAo. Sem 58 ter uma idél. clara d....

mecanismo. é impoallvel aquilatar os r.ndlmentos _dos paio tltulo C\8

capitalizaçio, bem como a composiçl\o de.... rendi_o Ora, .m .. tratando de

um titulo de capltalizaçio ou de qualqutlf outro papel financeiro. é euencial quo haja

uma compalibilizaçlo entre expectaliv.. de ganho e ganho reei. Qualqutlf dicotomia

entre ambos gano. inevitavelmente. frustraçOe. para OI corrtratantes. subscritor e

1OCifdade. Na..._. a primo!ra conl!lllllçiio que se impila é de que o valor único

ou mensal pago por um titulo de capltalizaçlo nIo é um dep6lilo. mas uma impo<tjncia

ou uma pIIrCIlla contributiva que se divide em 11M partes distintas. Uma parte deltinada

a cobrir 00 CUIlolI do oorl8io, denominada provilio para oortaio. uma parte deltinada a

cobrir ao~ operacionail da ampraoa. denorn"- carregamento. uma parta

deIt..- a conslituir um p10n0 de poupança programada. que se convencionou

dllnomi_ proviIio matemática. OI tf1ulos de capltalizaçio se apreoentam nIo como

um~ de' renda fixa. mas como um papel de renda trfplice. renda eventual.

lixa, __ doe jura0 apIicedoo lIOIn a provilio rn,temética, raajuIlada pelos

indices de correçAo monetária e na forma prevista nas condições gerais. Na teoria

ecoo6mica cada fator d. produç60 gera a .ua ronda. O trabalho gera o salário. o

capital os juros, • a terra a renda fundiária. Na capitalizaçAo, cada parcela em que se

divtdem OI pr6mio5 únicos ou mensais do Ululo gera tamblNn a sua rendll. A provido

para sorteio gera a renda eventual auferida em fOlTTlll de prêmio • de sorteio, o

carregamenlo gera a partlcipaç60 nos lucros•• provido malemélica gera a renda fixa.

auferida em forma de jura0. atualizada pala correçio monetIIria. O falo de nem t"1.
OI lituloo de capitalizaçlo oforacerern à renda variével partIcipaçio nos lucros, nío

inválida o conceito g10balizanta do rendimento de.... papéia acima e>qlOIIoI, pois a

taoria la fundamenta na generalizaçlo, • nIo.na partlaJlarizaçio doe conceiloo. A

Tele S- é um título de capltaiizaçlo de pagamenlo único. com prazo. vigincia de

um ano. A Tele S- foi lIIlfOVIICIa pelo Governo Federal no Proceeeo SUSEP n"

001002875. de -..bro de 1991. O titulo Tele S- , impraolO """ prtncipall

grálicao do Pail; am papel de segurança, com marca d'água • código de bemI que

permlc. todoa 00 controlai numéricoo ellsicoa do produto. A diltribulçlo da Tele sana

, faita dM gnilicaa diretamente aoo correios. Ioju • ouperme<cadoo que _

~Iadoo • liderança capltalizaçlo. E.... mellTlOl diltrfbUldorao~ o titulo

de capItaIizaçIo no seu vencimenlo. O titulo _ oito oortaIoo. quatto pela Loteria

Federal • quatto pela taleviIio. _ nos sorteloo quem "'""*' maior nolmero de

~ tamb6m quem marcar menor nolmero de pontoe. Cade amprIlUI de

capilafizaçIo pode eacolher a forma doe oortaIoo. _ que seja mantida a

aleatoriedade e a orobabilidade nal..1 lOrleios. O. prêmios do pagos na telavilio ou

por ordem bancária. O controle do. pagamentos dos prêmio. é computedorizedo. com

base no númaro do titulo e no nome do subscritor. sendo pouive! a identificaçAo do

ganhador do prêmio, mesmo em ocasiões como 85 que exemplifico a seguir. A Sr.·

Maria Benoisa • Nascimento. moradone na Rue José Messia. Maio, n" 101, Boa

Vilta. Fortaleza, C88l'Ii. e.sa 1BI'lhora. por uma orienteçio incl8vido, queimou .ua Tele

Sana. Tivemos cot1hecimenlo. através do noticiário local, fizemoa contocto com a Sr.'
I

Benoisa,.rlZlllllOll o levantamento no nosso cadostro. ClUZlIITIClI ....1 dados com OI

controlei do oorrelo, localizamos aonde o Tele Sana premiada leria.ido vendida e

conIrontamOI com a declaraçAo dessa senhora e verificamos que, reelmente. ela era

compradora e efetuarnoo o pagamento do prêmio com o devido corraçIo. A Sr.' Isabel

Serafim A1v.., rnomdore na Avenida Veraador AnlOnio Borges. 580. Sloo _ao,

Sloo Paulo. tave o sua Tele Sana furtMa, ant.. de _ o seu prtmio. uma Tele

Sana sorteada furtada, recI8mou o seu prtmio à liderança, nós anotamoo o cadlIItro.

quando~ o portador com o Tele S-, com 00 dados preMChidos no título da

D. Isabel. nós prendemos a Tele sana, rlZemoo uma~ policiai e pegamos o

prtmio ao _ IUbocritor, ao reei subscritor. O Sr. Agenor Queiroz, da Quadra 39,

de CaoelO2, Setor Gama L_, Bruilia, Distrilo Federal. _ senhor ...

(FOl1l do mla'ofone -lnaudlvel.)

o SR.' PRESIDENTE(~ ZUIaI6 Cobno) - ~ lUbIcriIora.

~ 1lXJ1har, nIo é?

Estou de olho nesse negócio de mulher.

O SR. JOS~ FRANCISCO DE SOUZA - Pois pode continuar.

A SR.' PRESIDENTE (Deputada Zulall Cobra) - NAo. porque o

senhor falou subscritor, já pensei que fosse um assaltante, nAo é? Porque bandido é

tudo homem.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Onda de Pequim,

nAcé?

A SR.' PRESIDENTE (Deputada ZUIal. Cobra) - NAc. nio, sou

..sim faz tempo. Vamos continuar, por favor. Obrigada. Desculpa.

O SR. JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA - O Sr. Agenor

cometeu um engano no acompanhamento doi sorteios da Tele Sana, marcando OI

r_ de uma formo OfI"Onea. nIo raclomou o seu prêmio, todavia. quando

aprooantou a sua cartala para __ o resgate. essa cartela, quando chegou nol

escrilórioo da l.iilenIrv;a. passou sob o controle computadorizado. foi aponlado que

aquela cartela reegatada estava premiada, com um prtmio lignificativo. Fizamos

contacto'com o Sr. Aganor e fizemoo o pagamento a ele. com a devida corraçIo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Daqui de Braaflla ....?

O SR. JOSE FRANCISCO DE SOUZA - Quadra 39. casa 102.

Setor Gama L_. Braailia. O Sr. Lucidio~ .. Fazenda santa Clara.

MtM1icfpio Nova Ponta, Minai Gerais. E... senhor tamb6m cOOferiu enoneamente o

sua Tele Sana, mao lave o seu prêmio pago na ocuilo da apr-.teçio do seu titulo
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para resgate. O Sr. João Batista Matos, Rua Fernando Bortarele, 435, Jacarezinho,

Paraná, também conferiu erronsam8nte a sua Tele Sena. Ao liiI.presentar a Tele Sana

para resgate teve seu primio, foi chamado à tel.vida e recebeU o seu prêmio

devidamente corrigido. O Sr. Sobasti/lo Martins Rosa. Rua Santa Catarina. 618. Jatar,

Goiás, tarnt>'m 8SH senhor conferiu a sua Tele Sena, e nlo reclamou o pr6miO. Teve

o ..... valor do prAmio devidamente corrigido e pago na acutilo do lI8U resgate. O

mesmo ocorreu com a Sr.' T...sa Corru. da Rua 6 de Matço. 148, Várz.., Recife.,
Pernambuco. E.... senhora também n/lo conferiu corretamente o. sorteiOI da Tele

Sena. porém, foi Ioc:lIlizadlle chIInwda no programo do sorteio fll1llll*'" receber o lI8U

pr6mio, mesmo após um ano, com as devidas correçllM. A Tele SeM, entAo, elo tem

um controll c:omputadorizad, onde con'istl na~, no batimento do l!lI.1IL da

identificaçllo do clienle, nl oca.tIlo da compra e tamb6m a _ identificaçllo no

corpo do IfbJlo de capitalizaçllo, na oca.i/lo do resgate. A provisllo rnatern'lica da Tell

Sena, valor resetvedo I*'" pogamento doi resgat.. no voneimenlo, 6 epIioada

Hglnlo orien1llçIo do Governo Federal, sendo ...... epIicaç60s~ em urna

inltibJiçIo finanooira, com vrnaJlo lo SUSEP Ao reservas da Uderança I*'" reogole

totaliz8m 2BI mi~ de reeio, doi quail 73 milh60a _ epI_ em IfbJloa

públlcol, contribuindo, portanIo, com a polltica eoonOmica do Governo, urna vez quo

financia o drvidll pública. Ao cifralllCima citada, bom como toclM lO oporaçlleo doi

IfbJloa de capitalizaçllo, _ controll trimMlraI da SUSEP, _ doi boIanços I

rellll6rioa eopecflicoo quo lO tIII1pr8SlIS de capitalizaçllo silo obrigadu a encaminhar

ao órgllo controlador. Aqui estou anexando todos os ralatórios apresentados ""Ia

Liderança e Capitallzaçllo no último trimeltre de 30 do 06. Fiscalizaçllo permanente

também 6 praticada pele SUSEP, com a finelidade de atestar o grau de organiZaçAo e

de solv6ncia das empresas de capilalizaçllo. Por fim, mas nIlo por último, devo

sublinhar que a Tale Seno 6 um produto, entre outros, da lIrea financeira do Grupo

srlvio SlnIos, quo tem sual rarzes e faz quostllo de menlé-las no segmento popular da

sociedade brasileira. Por iuo, incorporamos à nossa cultura empresarial mais do~

UffiII conaci6nci. social. Abraçamos o compromisso social em resposta às

deoigual_ quo ainda ma_ um contingente tIlo granda de innllos nossos. E

I*'" quo ..... minha peiavrao nIo pareçem aos senhores declaratórial,

peço a lIjunlada 10 meu depoimento de todos 00 demonl\ralÍVOO .....i. de

reooihlmonto do impoalOO gerados peta TtllI Sena quo, em valorea globeis,

"ClT.po"dlm a 70 milhOH de rearl, "" 30 de agoato. Rco lo dllpoIiçIo doi ilustres

l118Illbrc. da CPI para todo e qualquer _monto _ quo julgarem

_,~ respondendo às pergunIao que me forem folIT>JladaI, ou a

quaIquor tampo, _ quo soja _ a oede da nona 8fl1lll1lN. Eotajam _ de

quo lico muito honrado com a oportunidade _ meu pronuncIarnonto I mail ainda

com alltançlo quo mo dedicaram, Obrigado.

A IR.' PfWllDENTE(~ZUIaIICobra) - Muito bom.

O IR. DEPUTADO VICENTE ANDRé GOMES - PtllI ordem, Sra.

~.

A SR.' PRESIDENTE (Deputada ZUlo" Cobra) - Pois MO.

o SR. DEPUTADO VICENTE ANDR~ GOMES - Presidente,

mInha President.. estou preocupado, porque me parece que o rapaz que fez a

expoliçAo, com muito de denodo. deleitou..se a esaita, mas que. na verdade, tem

duas COisaS bem confusas ar.

A SR.' PRESIDENTE (Deputada ZUlall Colxa) - Es""ra um

pouquinho. Deputado, nós temos, primeiro, a axposlçlo doi doil convidados. Dapoil,

vou abrir a ""lavra ...

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRé GOMES - Mas n/lo estou

quorendo debalor, só queria cclocar em foco o seguinte: me parece que tllI está

ooiocando para esta Comiosllo, o qual, pela dissertaç/lo, a ,Comiosllo nIlo sarJa a

Comiosllo do Bingo I*'" anali... e matéria, pela exposiçlo quo tllI me fez, porque o

órgIofi~nIo' o mamo do bingo.

A SR.' PRESIDENTE (Deputada ZUla11 Cobra) - Bom, mas nós

vamos _ isso depoIl. Debca oa dois fazoram 00 ...... depoirnen!ol e. em seguida,

vamos diioulir isso. Certo, Deputado? Eieo já _ aqui, nós convocamoa,

....-. compIIl ""'" am", entre aspa, nIo 6? Foi um belo dilCUl'lO. Gostei. A1iú,

a gonta _ apranda nesta c-. Federal. vamos _ tan1b6m, cW a palavra

ao outro nouo convidado, convocado, e ai, depois, nós fazornotl ..... oonoiderIIç!ieo

quo, a1iú, dIlo margem .. ar~ Certo? EnlIo, poaso a palavra, agorlI, ao

Dr. Lui. Car100 Pedrooo, quo 6 o Diralor Superintendenta da inllllUnion Capilalizaçllo

S.A, que é a Papa-Tudo. Com a palavra, entêo... O senhor, por favor. passe o

microfone. que o miaofone é um só.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRÉ GOMES -D.K.

O SR. Luis CARLOS PEDROSO - Faço, sob a palavra de honra,

a promessa de dizer a verdade do que...souber e me for perguntado.

A SR.' PRESIDENTE (Deputada Zulall CobraI - Muito bem.

O SR. LuIs CARLOS PEDROSO - Excalenlissimos Deputados,

Exm.- Presidente desta CominA0, cumprimentando. gostaria de deixar aqui 05 meus

agradIICimentoa ao convile. Estamos _I fazendo o nosso comperecimenlo para

eacIarecer _ilo quo porventura posso, dentro da minha realizaçllo profissional,

colaborar com esta CP!. A capilalizaçllo teve origem na França, onde em meados do

s6aJ1o passado um dlrelor de urna cooporatIva de mineiros deperou-ee, ~uando da sua

gelllo, com urna grande rnadimpllncla rerativamente ao pagamento dai contribuiç6es.

Para incanlivar o pogamento em dia teve a idéia de reellzar sorteios entre OI

contribuk1taI pontuail, cujo prAmio ..... a isençllo de pagamento dai mensalidades ""ro

pericdo do um ano. A idéia proiiferou, surgindo lO primelnos empr.... de

capitalizaçllo. A primeira lei fnInceu sobre capilalizaçllo surgiu em 1907, quendo se

aiou a boaa cienlflica da oporaçIlo, envolvendo o estado na MglJlementaçllo e

_izaçIlo da matéria. Conaoiidada como rnvestimento no mercado _, a

capitalizaçllo fel _ I*'" o Brasil em 1929 pela Companhia Sul América de

llegu'oo, I _ entAo vAm surgindo muitas tIII1pr8SlIS _OI no ramo. Na
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• _~, al_ ampra_ _ promovando, inclusiva, a expanlio dessa

modal~ de poup.-.;a popular I*" o MERCOSUL, como é o CIIIO do Banco Itaú,

na Argentina, em lluenoI AI...; do Banco Real, na Colilrnbia; • da pcópria Liderança

CapitalizaçIo, em AuunçIo, no P_i, Acapilalizaçlo tem por objetivo fomacer 80

público a conltltuiçlo de um capital mlnimo, de acordo com OI p1arlOl1 devidamanl.

aprovados pala Suparintend6ncia de SegIJros Privados, SUSEP, nos tarmoo do art.191,

ilana I • li, de Conotituiçlo F_, In\agnlm o lillama financairo nacional ao

lnitituiçllel fi_raa propóamanIe ditai, Inciso I, • OI e__de seguro,

p<aVidIncia • capitalizaçIo, Inciso 11. A axcaçIo doi __ cambiIIl • de seguro,

em todo o liIlama fi_ro nacional encàntra-ae em uma dai pontal a figunI do

pclUI*Ior ou 1_. é _ que oampre, que llJIft OI raanOI que vlo

_ o~ produtivo. A ll'I*çIo _ i~ .. faz _ da

atuaçIo de 6lgIoo~ cornpetanlea para atuar no 1TlalC8do. No <:aIO da

capilaIizaçIo, h6 doil órgIoIlMpOllIévaiI; o CNSP, ConMIho _ de Saguro

~, • a SOSEP, Supari_ de SaguroI Privados. Ao primeiro delas

compala _ ..__ • normu da poIllica de capilaIlzaçIo • ragu_ ao

oparaç6M dai~ que _ no ramo. O~, é 6rgIo axaeutor da

poI/lica~ pato CN8P, ConNlho _ de SaguroI Privados, .--.,.,

ainda, _ a COIlIIIIuIçIo a o~ dai oparaç6M dai __ de

capilaIizaçIo, No BraaII, a oapIIaIizaçIo~ _ 1932, lIll papal

fI.I1cIamanIaI no Incantivo • poupança popular, _ lido, em aIgoft pariodoI, o RlIliS

importante agente nesse sistema 8, atualmente, o único instrumento a atuar na faixa

manos favOlBCida, que, infelizmente, tem sido exclulda doi outroI tipOl de poupança,

incIuliva ai própriu cadernetal de poupança, em razio da impoliçlo de limites

mfnimol elevedosl*" o. dep6silo. iniciai., restringindo o acellO da maior parte da

populaçlo, face ao seu baixo nlval de poder aquilnlvo. A par!~ do ano de 1990,

encon1ramoI vliriao lOcledades de capitalizaçlo operando no Pai., a eXMlpIo da Sul

América Capitalizaçlo S.A, A1lonça da Bahia Capilalizaçlo S.A, BAMERINDU8

CapitalizaçIo, com o seu produto TC BAMERINDUS, BRADESCO CapilaIizaçIo S.A.

com a Goleada BRADESCO, _ Companhia de C8pitaiizllçlo S.A, com o seu

produto Plim, Financiai Companhia de Capltalizaçlo S.A, parlarlC*1la também ao

Grupo BAMERINDlJS, Itaú Capilalizaçlo, o HU produto Pie Itaú, e R....

Capitalizaçlo. AI __ de capitalizaçlo contam, portanlo, com autorizaçIo •

fiocalizaçlo __de um 6rgIo do Mlnisl6rio da Fazenda, a SUparlntondlncia

de SaguroI PrivadoI, a SUSEP, que analiu previamanle o que .. denomina nota

_ • COIld1çOM garaiI do plano; nu quail _ todOI OI dados • aIamantoo

.--com a capltallzaçlo, tail como lIOllaiOI, conoliluiçlo do fLndo de-.

que MI8ll'ft OI rMgII!aI doI_ dai pouponçao_, através doIllbJlOI de

capitalizaçlo. A nota técnica, oIlrigalori_ _. por um -*lo, é o

damorlIntivo de vllJbi/ldÕ de um p1."., de capitalizaçlo. _ 110 apraaantadoI

todOI OI c'IcuIOI, com lonnaçIo que axIga demollllraçlo .-nélica, fIrw1caIrJI,

probabillllica, além diIIo, _ O _ do plano a,~, upIlclta OI

seus elementol, tail corno, carregamento, percentual de resgate, juros atuariais,

forma0 de co<nlÇIo, Iillamu de lIOI1eios e condições gerais do plano, nas quais

_ definidas todu .. regras de funcionamento do líbJlo. A capitalizaçllo, por fazar

pwte do .ill","" f_ro nacional, esté sujeita • rllllulamentaçAo expedida 1"'10

Banco Central, no que .. refenI • opIicl1çio doi MUI recurso•. NAo .. trota, portanto,

de um tipo de axpad_ HlIl controle IIIllllI ou que atue fonJ d.. rfgidas nonnas de

controla

do setor ocon6mico financeiro. A ResoluçAo n' 15, da 3 de dezembro de 1991, do

Conselho Nacional de Saguros Privados, que regula a matéria como forma de atrativo

e estímulos aoI ínveltidores. pennite que as sociedades de capitalizaçAo promovam a

(*tiçipaçlo doa IUblCritorea em sorteios ou nos núcleos das empresas, dentre outros,

" Intarunion Capilalizaçlo opIou em promover sorteios nos quais nAo tam qualquer

relaçlo direta ou Indireta com bingos e outros tipos de loteria a jogos ou concurso,

inclusiva que alo objeloI de regulamantaçOas especificai, que a.tabalocam

__, nIo SÓ .. pa_ 1IUIOrizlIdao, a respectiva exploraçlo, como forma

como _ por .... realizada. Além do mai., os sort.ios real_ nos planos de

capilaIlzaçIo difaram nos MUI propóIlIoI dos bingos • de outros tipOl de loterias

explorJIdaI no Pall. A capitalizaçlo é um inllrumanto aos invutidores, enquanto as

_, legalmanta conatibJfdal, ttm como assineie exclUIivamenla O jogo, na qual se

d8Iplende a axi do rilCO, meIlllO quando .. destina a finalid-'

fi~ou aiportJvu. como é o <:aIO doi bingos. OIlibJlOl de capitalizaçlo alo

i~ em gnificaa de oegonnçu, que .. utilizam de filai magnéticaI, geradoras

de dadosvariéveia que 110i_em todoI OI tltulOl. Número do titulo, série, digito

verificador, código de _, comblnaç/lel de _ que concorram ao sorteio, etc.

Tail_,~ o procaIIO de impr8lllo, alo _ a miaolià1U que, por

suave. 110 levadas ao ca16rio de ragillro de tlbJlOI e doctJI1*1lOI. autenticadaI. Os

tlbJiOl nIo lUbIc:ritOI, OI tiIuIOI reagalados e OI J!ia:l~ a devolvidos pelOl

_1UbaC:ri\ClfM 110 levados a__de1_de código de barrai

e controles. Através dnt. método, muitos subscritorel, portadoras de titulos

contempllldo••m lIOI1.ios e que nlo cont....m seu titulo, alo identificados, procurados

e ,Iocal_ pela Intarunion capilalizaçAo para percepçlo dos relpectivos prêmios,

cujOI/ valonls alo corrigidOl monetariamente até a data afetiva do p_mento.

Coloco-me • dilpOliçlo doi_horas I*" qualquer maloras esclareclmentos.

A SRA. PRESIDENTE lDap..- %uI"" ColHa) - Quero, enlAo,

agradec:ar a PrJIHnÇa do or. Lul. Carlos PedrOIo • do or. José FrJlncilCO da Souza a

dizer de alegria que Iam hoje a CémanI F_ de lar recebido ....... du..

infom1llçOM, tanto do S_ BrIallairo de Televislo-SBT, como da Rede Globo da

T_. é muiIo importante I*" 00. _ COt.'1aclmalltOl. P.... OI SMhores que

- Jé • convivam com todo _ lil!ema de capilalizaçAo, nIo imaginam e

_ que lemOI de Iabar dluo bJdo. AIé po<que a ganle tam muno contato

com a pRlIlIIgallda. ... nIo conhecII a aIrna do neg6clo, que é • axilllnela dada hoje
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pelol MnhortIo, um hill6rico bonito e que nos dá a condiçAo de ter, nos erquiVOll de

c...,a partidpaçlo dos doil, l8pl'8I8l1\IInd os dois listemal de capilalizaçOel.

O SR. Luis CARLOS PEDROSO - Sra. PllIIidenIe, eu que

agradeço em nome de Interunion e em meu nome próprio de eltel" aqui presente para

_ elCl8recimentoo.

A SRA. PRESIDENTE(~ ZUla16 CobrI) - Muito bem. A

gente, inicialmenle, Doutor, achou que havia at' uma indiopooiçlo de ClllI1plI<8CÍmento,

a a gente damonalrou que 'nIo havia, por parte da CPI, nen/'II.mi_em nada, a

não ser esses conhoomentos. Estamos Iídando com uma investigação que diz respeito

também a um jogo, que ê o bingo,E, de repente, temo! uma situação tão controvertida,

tio complicada no bingo, que precisamos de saber aquelas que dão certo, até para

termos idéia para o bingo. Eu vou dar a palavra agora, então, ao Relator, Deputado

Eurtco Miranda, que é do PPR do Rio do Janeiro.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Bom, dianto des..

exposiçAo 9 muito bem feita. me restaram apenas duas dúvldsa: uma certeza de que o

sistema de capitalizaçêo efetivamente não tem nada a ver com o bingo. Quer dizer, é

wna coisa totalmente diferente, que é devidamente autorizado pelo Governo F9derale

tem uma lagislaçAo pr6pna. Mas nAo posso do",ar de aproveitor a presença dos dois

para me tirar algumas dúvidas, inclusive, em relação ao próprio sistema e terminar com

uma concIUIIo. EnlAo, a pergunta é para qualquer um dos doil, no sentido de que

ficou claro para mim que tem um órgAo que fiscaliza e controla essas empresas de

capilalizaçlio, que , a SUSEP? Agora, eu gostaria de saber quem, se é ..... mesmo o

órgIo que fiscaliza a mecAnica do sorteio, o sistema do sorteio. Por que hé ume

preocupaçio do Govorno Federal, em tudo aquilo que envolve sorteio, de ter uma

fiscalizaçlo direta, para nIo haver aquela possibilidade do sorteio ..,. felto de uma

forma difarertte, que venha_dar a ou _cior b. EntIo, eu gootarta de'-

_ quem é que fiscaliza o sistema de sorteio, se • essa mesma tinlidade. E

tamb6m saber se HIe& impostoa...Como OI tltUIOI, como elsa reserv_' feibl em

aplicaçAo de tltulos públicos. se e..... valeras que foram pessados aqui, de

recolhimento de impostos, no caso da Tele Sena, que Cito aqui, que são progressivos,

que vieram em 91, 612 mil e, dopeis, em 92, já passou para 13 milhões, em 93,15

milhões, ~m 94, 19 milhões, e em 95, até agosto, já está em 22 milhões, se eslAo

inclufdol, por acaso, nesses impostos rendimentos etc. dessa apl1caçAo dos titulos ou

efotivamente silo exclusivam8C)to do impostos. E se também é a SUSEP ou a

Secretarin da Receita que fiscaliza esse reco\himento desses impostos. E terminar

com uma concIusAo, que acho que o que está faltando no bingo é que a gente tenha

um 6rgIo que eletivamen19 controlo como a capitalJzaçAo tem a SUSEP.

O SR. LUis CARLOS PEDROSO - Eu poderia responder só a

primeira e a segunda deixo para o Francisco. ExcelAncia, , rtgomsamente fillClllizado

pela SUSEP, e vou c.- os dados complementares por que rigorOl8l118llta fiscalizaclol

os sorteiol. Os sorteiol do abertos ao público, com presença de adouirentes de

tltulol, Iio feltoo em dias úteil, pore que ex.,. a fiscalizaçlio a S~'SEP, e do

exibidos aos domingos. SIo feitos num horório comercial, pore que nIo tenha a

impouibil_ de que a SUSEP nIo faça e... fiscalizaçlo e Iio audiladol por

auditoriasi~.., também na hora e no local do _eio. Entio, Iio lr6I pontos

em que a gente tem como fiscalizaçlo: a abarlura ao lldquirllnle do titulo no dia a •

imprtlUO no seu titulo a hora • o local onda • feito o sorteio. É feito em di.. úteill, de

segunda • sexta, num horório comercial, pore que poosa os 6rgioo púbIlcoo, como a

SUSEP, eIter presanta, nIo failol em feriado e domingo, alio _ aos domi/lgOl.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - E costumam estar

presente.

O aR. Luis CARLOS PEDROSO - E costumam estar presente.

Então, é a porte do sorteio que tenho a esclarecer.

(Fera do microfona -Inaudivel.)

O SR. JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA - Deputado Eurico Miranda,

quanto à pergu'rta feita aobnI os impostos da Tele Sana, ..... v_ inciuem os

impostoe diretos e indiretos gerados pela Tela sena. EIIlI incluem 00 impostoe que Iio

recolhidos dos primiol pegos, eles inciuem os imposloo gerados peIoI ganhoo dai

aplicações financeiras, e incluam também 00 impostoo, ImpoIIo de Renda aobnI o

tuaa no final de cada exa<clcio fiscal, e Iam"'"' inciuern os impoItoo pagos à

CAlXESA, a serviçoe prntadoo.

O IR. DEPUTADO EURICO MIRANDA -lmpooto de Renda na

fonte?

O SR. JoR FRANCISCO DE SOUZA •~. Quanto •

observaçlo, • lUg8ItIo que o _ .coIocou, de ter um órgIo __ pore o

controle dias _ do bingo, eu particuI_ aet8diIo que __

contribuam pore uma padlonizaçlo e pore uma~ _ do HIor.

O IR. DEPUTADO EURICO MIRANDA·EItou_.

A SRA. PRESIDENTE(~ ZUlaI' Cobra.) - Concedo a

palavra agora ao primeiro inscrito, Deputado Wagner Salustiano, do PPR de Silo

Paulo.

O SR. DEPUTADO CUNHA BUENO - Sra. Presidenlll, peie ordem.

A SRA. PRESIDENTE(~ZU'a16 CobrLI-Poil nAc.

O SR. DEPUTADO CUNHA BUENO - Eu vou ter que me ausantar.

Eu tenho um projeto de lei regulamentando o problema da capilalizaçlio. Eu acho que

A IRA. PRESIDENTE(~ ZUIaI' CobrI) - O Deputado

W_ Saluotiano lIbnt mIio. Poil nIo, Deputado Cunha Bueno.

O SR. DEPUTADO CUNHA BUENO - Eu gostaria de padIr para

subliel/., inclulive, o meu projeto de lei, cópia dos doil pronuncillmento que V. Exa.

poderia ...

A IRA. PRESIDENTE(~ ZUIaI6 CobrI) • Ah, poli nIo.

Cópia dos doia pronuncillmento?
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o IR. DEPUTADO CUNHA BUENO·~, _ pelo.•.

A lIRA. PR!lllDENTE(~ ZUI" CobnII - A gente tem

o IR. LUis CAIILOS PEDROIO - Do meu nIo tem, nIo.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUla" Cobra) - O outro nIo

tam, mas podemos tirar?

O SR. Luis CARLOS PEDROSO • Podemos.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulall Cobrai - Se ele me

permita, nós passamos a V. Exa. as dual cópias.

O SR. DEPUTADO CUNHA BUENO· Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE(~ Zula11 CobnII - Poil mIo,

Deputado Wagner Saluoliano.

O IR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO • Sra. Presidenta, Sr.

Ralator,lIMhoree, Sra. Deputadoa, na ~itima _ra, o "Jornal da T_" publicou

am página irnlra uma~ butante ebrangenle a respeito do nouo assunto de

hoje e me dnpertou ateoçIo e muita curlOlidade axn..-a muital pontos que o

jornal, que a mal6<ia '*' deixou clwa. E eu, axn "->qOilidade do final de ,

~ aIglrnaa pergootu que gostaria de fazer d_dirigida ao Sr Luis

CarlOI P_, Or. luIs Carloo P_, Dirator Superinlendonta da Intarunion.

Porque a mal6<ia do "Jornal da Tarde", ala fala muito a reopeiIo de 0UIrM _ e

pouco a reopeiIo do Pape-Tudo. EnlIo, tenho _i aIgumM pergunta0 a fazer e

goariIt .. faço el.. todaa da uma vez ou Um. por vez. Como a HIl/I<n preferir, Sra.

A lIRA. PRESIDENTE (Deputada Zulall Cobra) • Vamos lá. Or.

Luis Car1<is Pedroso, o senhor poda já Ir .....pondendo de acordo axn ao perguntas

_ feitas. Acho que é malhor.

O SR. LUis CARLOS PEDROSO - OX

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO • O oemor vai

anotando. A primeira P8lIlUllta que gostaria de fazer a V. Sa. é qual a rolaçllo entre a

sua _ e a Rede Globo a o Or. Roberto Marinho. SIo ou fo<am eles acionistas da

sua 1IrllproIIl? Desde quando até quando? E, ClIIO tenha ocorrido, por que safram da

_? ~ a rolnhll primeira pergunta. Segooda pergunta: dOI reeuraoo, aliáa, vou

colocar axno oag\I'lda pergunta uma deixa da mpoata antenor de V. S..., que o

- d1_ que a SUSESP cootuma COI'IlI"II'8C8 nos oortaios. COIlUmam, sIo

fraqOan!N, OU vlo - psnnanem,a a __ 6rgIo, da SUSESP, nos

oortaiOI do Pape-Tudo? A ouIra pergunta: dOI reeuraoo que 010 poupados junto *sue

lIrllproIIl, peIoa <:Of71IDdotlIa dOI produtos, qua-1lo , _ ~ o vancímerno e

qua-1lo nIo é _? Por 8llempIo, quanto foi anecadado no ano de 1994? Quanto foi

pot4lado junto a ampIMa? Quanto foi oortaado. Quanto foi _ peIoa <:Of71IDdotlIa

e qurIlo flcau na ampIMa HIl1 que OI COIl1pI'adoreI fouam~ Qual' a média

- --- "eaquacidoa" - ln1re 8IpII - na SUl ampIMa? A outra pergunta , o

que' lIilo com _ reeuraoo anquanto ficamna_.

A outra pergunta e: o que é feito com esses recursos enquanto ficam na empresa.. e

qual o destino posteriormente? A outra pergunta: foi sua empresa notificada pela

SUSEP nos últimos três anos sobre irregularidades apuradas pela fiscalízaçAo? Quol.

as irregularidades apontadas e quais as providências tomadas pela SUSEP o pela sua

compaohia? H* algum procelSO am CUIllO na SUSEP envolvaOOo lua companhia a os

titulas que venda? Sobro o que, exatamenta, e am que pé se encontram? Eu fiz

quantas perguntas?

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulalt CobraI· Cinco.

o IR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO - Cinco perguntai?

Eu poderia acrescer rapidamente, porque 010 saq06ncias de ." Assim já dá .. Qual a

receita anual da SUl_? Dessa flOC<Iita, quanto é poupado? Quanto • sorte_ e

quanto fICa para a amproII, para cobrir cuatos e formar o resultado? se há oorteio,

altatillicllmenta f_, quais li chanceI de um comprador de um produto da sua

amprasa de ganhar OI prtmic4 prometidos? Qual tam sido a média em roais dos

pr6miOI pagos a cada um dOI lOl'leedOl? De quanto é o prlmio __ no

produto? Quantaapenou c:oncorram ao oortaio e quantas sIo premiadas mesmo que

am médie? Sa tiver alguma dúvida, eu faço a pergunta novamente.

A SRA. PRESIDENTE (Daputada ZutaII CobnII- Or. Lufs Carlos

PedroIo, o senhor está agora ...

O IR. Lufs CARLOS PIlDROSO • Daputado, o senhor teva de

_ at6 hoje para fo<mulIr todas ..... pa<guntu. Eu vou tontar, am menos tampo,

ser sucinto e reap0nd6-1a,. Algumas eu nio tenho dados neceuários para lhe

fornecer, mas tenho o último balancete que foi da nossa empntla • ali o senhor ...

Como 8 própria matéria do "Jornal da Tarde" coloca o faturamento do primeiro

semestre da 005S11 empresa junto às demais empresas, B nós somos a quarta no

ronldng. Quanto *constltuiçio da Intorunion Capltallzaçio, desde a sua constituiçllo,

nenhum vInculo tam axn a Rede Globo ou com o Or. Roberto Marinho. mo há nenhum

vinculo, nunca teva a nem tem. Somos clientes da Rede Globo de Televilllo, somos

um anuncianta normal axno qualquer um na na de publicidade e propaganda.

O IR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - EnlIo, amendando,

já que o senhor me roapondeu _ forma, gostaria de emendar uma outra pergunta:

qual e deIpeIa da sua amprall axn propaganda a marl<atlng?

O IR. LUis CARLOS PEDROSO - Ela aotá num carragamer\to

aprov_ pela nota _ de SUSEP a • um pen:entual entre cachk, am VIliCUI.J.o
I

nIo só da Rede Globo, mil am jornais, rovista, _, em todo o ta<ritório~,

Rede_,Rede _rantes, onde nós anunciImOS. 1110 faz parte, tembém, de

um docw1enfXl que eu vou anexar * Mesa dOI valores daI_ ._

O SR. DEPUTADO EURIco MIRANDA - Quem deve ganhar mais

é • Xuxa, nIo é?

O SR. LUis CARLOS PEDROSO •~ temos trk lI<IistaI: temos

a Xuxa, o Chico Anisio • o .Cáaar Filho, maio OI contrllt.adoo eapcridlcoI em
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campanha. e.peçlficas. Pennanentemente. a SUSEP nAo e.tá no. _eio., porque

h' uma auditoria independente permanentemente no sorteio, que filCllliza e comprova

o sorteio. A torcoi1'll pergunta: quanto que já foi re.gatado ? É i.so a sua pergunta,

Exa.?

o SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO • Do. recuroo. que

sIo pouplIdoI jurllo i llUII empresa pelas compradores do. produtos, quento é sacado

após o vencimento e quanto nIo é sacado? Por exemplo: quanto foi arrecadado no ano

de 1994? Quanto fal~ junto à empresa? Quanto foi sorteado? Quanto foi

sacado pela0 compracIoru o quanto ficou na empresa, som quo os compradores

fouem butcar? Qual é e médie de.... l'llCIJl'SOS "elqUOCidos", entre espos, na .ua

ompreoe?

o SR. LUIS CARLOS PEDROSO - Deixe eu só completer, Exa. O

nouo prcduto 010'~ ep6a um ano. EnlAo, sobre o ano de 1994, os 1'IIsgato.

ac:onteceram no inlcia dnte 810 doi títulos vendidos no início do .-ao de 94 e outros

tltuloo, e pertir de _ do aegundo _stre de 94, eindo estio e _, nlo se

compIoIererÍl o pleno de _e pera resgato. Pare que o senhor tenho ume idéie,

hoje, o Indico de rosgete dos titulos vendidos em 93 jául~ o percentual que

h6 dei conlU inelive. do Fundo de Garanti.. Já estio em 85% o rosgete dos tltulas

vendidos em 93, o o nouo tltulo ele tem pera roogeto, o_, vinte 0Il0I pera

reogm.. Elo nIo preci.. roogoter no primeiro eno, ele tem vinte 0Il0I pera reogeW o

oeutl1ulo.

o SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO - Devidamente

corrigido.?

o SR. Luis CARLOS PEDROSO - Devidamente corrigido•. Isso é

fo~o pelo fiscalizaçlo do próprie SUSEP. Nas no.so. relatórios enviado. à SUSEP,

todo provislo rnatemilüca ••tIo e.sa. titulo. ainda nlo resgatados. A próxima

pergunte, Deputedo, por favor?

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO - Entlo, o sanhar

respondeu duas ei?

O SR. LuIS CARLOS PEDROSO - Tr6l, nlo ,?

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - NIo, nessa dai, o

- roopondou minhe out1'II próximo. Foi sue empresa notlficede pele SUSEP no.

úlülllOl tr6I 0Il0I sobro irrogulllri_ apuredas pelo filCOlizeçio? Quando, quais a

irTwgulerI_ oponIedeI o quais as providlnci•• tomede. pelo SUSEP o pela .ua

componhI.o?

O SR. LuIS CARLOS PEDROSO - A SUSEP _ filCOlizeçio

em todu as ornpI'MU de cepitelizeçio o todu as providlnciu ou pondIncie. quo lO

oncont1'IIm _ filCOlizeç6ol, sIo_. pelo 1OCiododo. Enfio, todo voz quo n60

tlvomoo ..... ftlCOlizeçio ou tlvomoo algume pondtncie, Iorom todu l'IIOollllde. pelo

meu conhocimento Ol' o momenlo.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO • Mas o sonhar nIo

dobcou clero pera mim lO e sue omprue foi notlficede pele SUSEP.

o SR. Luis CARLOS PEDROSO • NIo, ele sofre filCOlizeçio

constante, nAo só ela como todas as empresas de capítalizaçio. NIo • só a minhL

SAo toda•. Toda. sofram fiscalizaçõe. da SUSEP. A próxime, por favor, Deputado?

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO - O sonhar nIo me

respondeu a pergunta ainda nAo. Eu perguntei, inclusive.••

O SR. LUis CARLOS PEDROSO - OU eu nlo fui clero..Eu

re.pondo, ma....

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - Ele foi eutuade?

O SR. LUis CARLOS PEDROSO· Ainde nIo.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO· Nunce foi eutuade?

O SR. LUis CARLOS PEDROSO· NIo. Ele foi notificede de

algumas irregu_ encontrlIdeI, e foram sanados.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - EIorom_?

O SR. LUIS CARLOS PEDROSO - F01'IIIll.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - H4i algl.m procoooo

em ano no SUSEP envolvendo sue compenhie o as lftulao quo_? Sobl'II o qui,

exatemente, e em que pé se enoontre?

O SR. LUIS CARLOS PEDROSO • NIo, nIo h6 nenhum procelOO.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - Nenhum procoooo.

Nenhum prclCOIIO pendonto.

O SR. LUis CARLOS PEDROSO - Nenhum procoooo ponclonto.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO • Qual a receite enual

da sua empresa? Nio sei se o senhor tería ai em miai.

O SR. Luis CARLOS PEDROSO - O .onhar vai conlteter ilso no

nosso balanceto que vou deixar à Mesa. Nosso último balanceI•.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO • De.... roceite,

quento é poupado, quanto é sorteado? No balancete estai tudo isso? E quanto fico pera

a empresa, pera cobrir custo. e formar o resultado?

O SR. Luis CARLOS PEDROSO - Eslá no note _ aprov_

pela SUSEP, Deputado, e porte de.te que o senhor estai perguntendo _ no

carregemento de note técnico, onde silo de.ünodos, pore improoslo dos tltuloo, pore

publicfdedo doi lftulao, pore o comiSlionamonto de __ lftuloo, pore o

resgoto _ lflulao. Eslá tudo nume peço que tembém sen:I onlroguo li-.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - Se h6 sorteio, eu

elndo nIo tIIlou_~ rlOIIlI pergunte quo o sonhar ... O sonhar di... quo deixw:l

no Moee_eo ...
O IA. LUla CARLOS PEDROSO • Eu dobcnI onde 110

deItlnedos O~ e quo fez dHtinO iI empresa,

O SR. DfiPUTADO WAGNER IALUITIAHO • Q_ , oortucIo

o quanto Iice pera e empre..?

O IA. LUla CARLOS PEDROSO· Quanlo , oortucIo?E~__

lllOIITIIi plIÇIl onde oonIllI ocenwgemenlo.
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(Fora do microfone -Inaudível.)

o SR. LuIs CARLOS PEDROSO • Nao. são 50% de poupança ao

cliente e 50 dI! carregamento.

o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Que tipo de

carregamento?

o SR. Luis CARLOS PEDROSO • É o carregamento que sao

desde a publicidade até a confecçAo. cominionamenlo ... Não ficou claro?

o SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO· NIo ficou claro.

O SR. LUis CARLOS PEDROSO· Do titulo. 50% sao devolvido.

corrigidos ao diente após um ano. Cinqüenta por cento sIo carreoarnento da nota

técnica. N~ CllTogomentO es" especiflCldo como sao distribuíQos os 50% ""Ire

prêmios. entra irnpretlsAo, entre comillionBt'l1ento, transporte dos trtulas. Essa peça vai

ficar aqui l1lI _.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Deputado. podio estender

essa pergunta só para • gente ter uma noçIo se, efetivamente. iuo se aplica

exclusivomonto ao Papo-Tudo ou se o cnt'rio é o mesmo para o Tolo SO<1o ou se é

dífot'enle.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - p-.;o sor. Sober

se tem cnttlrios diferonles

O SR. Josl!! FRANCISCO DE SOUZA - Pois nIo. No caso do

titulo do~ único. quo é o que caracteriza o Tolo SoI1lI e o Popo-Tudo, nós

temos um percentual que it retirado para reserva de 50%, aplicado, Vinculado à

SUSEP, para que seja, depois de doze meses, resgatado com JUros e correç.Ao

monetáría. Uma segunda r858fV8 Ó feita para a verba de administração desses

recursos até o resgate final do titulo.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO • De quento?

O SR. Luis CARLOS PEDROSO - De 3%. Existe uma terceira

verba que é feita 8 resBrva também que fica vínculada. No caso da Tele Sena deve ser

um pouco diferente dos demais títulos e do Papa-Tudo. No caso de Tele Seno é 14%,

que' noservode para pagamento dos prémios.O nos_o

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Quanto?

O SR. JOsl!! FRANCISCO DE SOUZA - Catorze por conto.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Poro pogamen\o do

pr6mio?

O SR. JOS~ FRANCISCO DE SOUZA - Isso. Inclui o pogomonto

do pr6mio com o Impoato de Rende _ prtmlos. É ume verba totol.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES _ O Imposto de R""da 11

descontado por prémio. nao do valor global do prêmio. No total, 14%.

O SR. JOsl!! FRANCISCO DE SOUZA - No lotai, 14%.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO - JII incluido o

Impoato de Renda?

O SR. JOS~ FRANCISCO DE SOUZA- - Sim. Os valores

reltantes, ai Verbal restantes, elas sAo utilizadas no que ,ct1anl8da, tecnicamente, de

carregomento para o giro operacIOnal de empresa: confecçAo dos titulo., propagande

do publiCidade, deapesu promocionais.

O SR. LUis CARLOS PEDROSO - No caso especifico do Papa·

Tudo, pore a insl~uiçlo, ponque porte nós dosmos também i. instituiç60s de caridade,

como o cuo do ombullnci.. em que a própria apresontedora Xuxo entrego.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - Quentos por

cento?

o SR. LUis CARLOS PEDROSO - SIo 2%.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - - Dois por COflIO de

prêmio?

O SR. LUis CARLOS PEDROSÕ - NIo, poro Instituiçlo de

calidade. Poro pr6mio olti por volte do 13,5%.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - E alTllll'llOlll de lucro?

O SR. LuIs CARLOS PEDROSO - Es" nos.. folho que vou

deixar na Me.., que tem tudo. porque nIo esó o pr6mio.

O SR. DEPUTADO JOIIAI~ ARANTES -o Conv~e poro vocês

virem aqui foi para que v0c6s possam dizer isSo, "para a gente gravar no nosso serviço

_i. Entlo, nóo gostoríemos de formular pergunto.

O SR. Luis CARLOS PEDROSO - Deputode, descuipe. nós

tomos um Iim~o. Vejo bem, nó. temos um limite do margem de carregamento de 50%.

Hi ovonlOl quo nóo temos lucro e outros ev""tos nós perdernoo ou ompatamos. Tipo

como o voiculaçlo em telovilio. Em épocas dealte, o tallolo, elo é mois coro, ponque o

Ind~ é moio<. Tipo o Die dos MIas, no fil1lll do ano, no NatoI, nIo é o rnosmo. Entlo,

hlii umo~emolgumos séries e outru nIo.

A SR" PRESIDENTE (Doputode ZUloI6 Cobra) - Bom, vomos

Ié. A peIovro continue com o llopulodo.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Só quoriO uma questAo

do ordem, Sr."_. Querio dizer aoo nobroo convocodoo aqui quo illO é um

proco;to nouo, Doputedos. N60 somos filClis do povo. NtI medida em quo nós oa

convocemo. aqui, o gento quer respeitos objolivu, poro quo o gente _

_, _ o nouo _lho. NIo estamos aqui só querondo _ como

funcíonII 1110 por_, peno ficar muito bem inlonnodo. A gente quer _ peno_

u providInciu quo um sério do outru col... quo _ 01 quo nIo _ bem

upI_ Q_ dizer, veda nIo 16m l1lIdo e _ com o bingo. Ma vaio cair no CPI do

Bingo, porque tem tudo a ver com o bingo. Por isso. EntIo, a gente quer saber essas

respostas, que elas sejam mais explicitai.

A SR." PRESIDENTE (Ooputodo ZUloll Cobro) - - Vou dar a

palavra de novo 80 Deputado Wagner Salustiano, para que ele termine, 8n1l0, as

suas perguntas.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO - Pela colocaç6o

que o Dr. Luis COlIos Pedroso colocou, lem série, entIo , qUe dê p<ejulzo, ponquo os

_ com propagondas sao molar....
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o SR. LuIs CARLOS PEDROSO - Dependendo da époc:o do

ano. Pode der prejuízo, pode der prejufzo. NAo quer dizor que d6 prejuízo. Pode dar,

dependendo do volurntl de _", dependendo do volume de publicidade que você

vai usar.

A SR." PRESIDENTE (DepuIeda ZUlalt Cobra) - - Mais alguma

p&rgl.I1ta, Oepubldo?

o SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO· Eu tenho que

~ as perguntas já feitas. É que eu estou achando aqui a seqU6ncia quo ou

havia leito lIr1leriormento.

A SR." PRESIDENTE (DepuIeda ZUla1t Cobra) - O lIIlrlhor nAo

quer que eu d6 o palavra para outro Deputado? Depois o lI8nhor volta de novo.

o IR. DEPUTADO WAGNER SALUSllANO - Mel lO V.ExlI. me

prometer valter. PUlA para o outro o volta para mim?

A SR." PRESIDENTE (Deputada Zula" Cobra) - Prom.to,

prometo. Aqui, prome... é dIvide. Volta.

o SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - Enlilo, .stá bom.

A SR." PRESIDENTE (Deputada Zulal' Cobra)- Dou a

palavra, antlo, ao Deputado Javair Anant.s, quo é o r.sponsáv.1 pela vinda dos dois

aqui. É bom que lO diga que .Ie foi o requerema inicial da proposta.

o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - É, até a importiincia.

Gostaria de eumprimentá-lol por astarern aqui prOl4lllt.s cumprindo um preceito

constiluc:lonal que nos é permitido, nol é dado através da ConstítlJição FadAral, que

nós lcrmamoI aqui a CPI do Bingo. E a CPI do Bingo, após váriu audiencias, nós

chegamo8 a algumaa ccncIUIlleI que as titulol de capitalizaçlo no BI'IlIiI, o que é

importllr1lo, é uma alternativa de _ para o povo, em qualquer parto do mundo

é leito mall ou menos auim, • aqui no Braall tllV8 uma delvirluaçto _ titulo de

capitalizaçlo, porque.1e palIOU a .... mu~o parecido com jogos, muito parecido.

A1iél1, __ em tudo, inciUlIve nas propegandas, que do oxtremament.

~, do ponto de vista de jogue a ganhe, aposta • a oorte ...... SUl. A ...".na

pauada, ..... últimol diu, eu lanho me dedicado muito a uall1ir ao Papa -Tudo .ã

Tele sana, no canal do SfIvlo Santos • na TV Globo. E a gente v6 com muü clareza

que a propaganda é enganosa, porque oIa fala o tempo todinho em sortllÍO, em ganho,

em mIl_, la tome um milIonário, é fileil ganhar, /l só jogar que ganha • etc. E

__ muito pequeninho, no rodapi de talavido, titulo de capitalizaçIo, que o povo

brasileiro nlo sabe nem o que é isso. A verdade é essa. Acho até que vocês podiam

aproveitar, mostrando a boa intenção das duas empresas e das outras que existem no

Brasil, começar a usar aquele espaço de propaganda, também para ensinar ao povo o

que ti aquilo, porque o povo nAo sabe. E, no meu entendimento, o que está

acontecendo com es titulas de capitallzaçllo no Bresil, pelo valor beixrssimo do seu

investimento, é que o cidadAo investe éàm o objetivo de ganhar aquele prêmio, e

depois .Ie joga "'I"ilo fora, porque ele nilo vai altál daquilo nunca. Estll dizendo ar

que tem nAo sei quantos anos pare buscar dopois, para buscar para trás, eslá falando

em 50%, _ é 50%. Aqui na préprialei que a SUSEP fornece diz que 41% só quo do

rastilufdos, no final de capilalizaçlo. Entlo, o que nós oll!llmoll querendo saber é o

seguim.: o titulo de cap~lizaçIo, 8 eu tenho algumal perguntai para Mrern feilal,

a_ dual, 8 é para as doil. O panigrafo único do art1" do Decralo no 2fll, de 28

de favarairo de 1967, _Ieca como objetivo da sociedlld8 de capilalizaçlo tornecar

ao público, de acordo com planos aprovados pelo Governo Federal, no caso a

SUSEP, a constituição de um capital mínimo perfa~menle delolrminado em cadlI

plano. AI~_ que a gente tem observado: a comerciolizaçlo de titulol de

cap~lizaçIo pelas ag6nciu de _ de Corralol 8 TllIégraf<» no Bralil. Acho

que /l uma ancmaIia terrlv.l, que _ pollUi atribuiçtc legal para illO. É importante

que iIIO fique claro. O Corraio _ tam .... atribuiçtc. É uma irragu_

gravfllima. A comerciailzaçllo de titulo, mediania o pagamento único, o pagamenlo

únicc, porque titulo de capilalizaçlo, todo .Ie tem uma oaqiltncia de pagamonto.

Nesse caso é pagamento único e com baixo valor de resgate, com baixo vaJor de

resgate, o que causa abandono desses títulos pelos seus titulares. O cara compra. para

tentar ganhar uma vez e nAo vai atrás, porque ele perdeu, ele acha que ele já perdeu.

EntAo, há um abandono da.... titulei. E ar vem a apropriaçio, no meu entendimento,

indopla, dei empr.su que asilo comercializendo ..... titulas de cap~lizaçlo. No

caso, todas .. ernpreIllI que tem f.~o .... tipo de coi18. EnlIo, é muito bonito a

gani. ver a Xuxa, no dia de domingo ou durante todo o dia de semana, entrllgando

uma ambulAncia. Uma ambulAncia, quer dizer, como _ um grande _to o

,
P_Tudo. Está nllIoIvendo o probIema social do BraalI, porque está dando uma

ambullncia por cadlI semana, perece. EnlIo, .1Iá reloivendo o probIema social do

Braall. E eu acho que aquilo /l, mall uma vez, propaganda anganosa. O PROCON de

cadlI Estado bralilairo devia entrar ll8II8 paradlI, devia _ J1tlS8II pmcauo, porque

é mail uma Ii!uaçio dolicada. Como é que é pago, além dos irnposla.-. que

do paga0, como /l que focam OI E_ brasilairoa que a TV Globo, a TV

B_,a TV SBT etc. invadllm todos OI EItados _roa 8 ..... tltulol de

capilalizaçlo do comercializadol em todlII as unidadM de F8d8rIIçto, _, sam

excaçIio. Como ficam ..... impostos para as EItados? Quer diDr, só a FederaçIo

""'""- OI impostos • nós eII!llmolI aqui ...J/l utou inciUlive com requariltWllo aqui,

convocando o Sr. Márcio Coriolano _ de Araújo, "de SUSEP, para que ele venha

expl_ illO com cl......, também, para que a gente _ sair daqui com u coi_

.,.... Estou achando que nós tIzamOI a CPI para ver • queslIo do BIngo • vamos lar

de ver essa quest~o de capitalízaçAo no Brasil. É importante que isso fique claro. Bom,

queria fazer duas perguntas aos dois. Alguns titulas passam a ser símples instrumento

de transferência de renda dos adquirentes para a sociedade de capitalizaçAo, o que

afronta tetalmama o conce~o de poupança 9 de capitalizaçAo. Come se justifica tal

procedimento? Essa é uma pergunta para os dois. Segundo, alguns titulol t6m baixo

valor unitário 8 prometem o sorteio de prêmios milionários, dependendo unicam9f'l1:e .da

sorte do adquirent.. As vendal tAm sido um grande IUCOIlO, a ganta v6 illO

clarament.. MilhOas • milhOas de pencas compram • atll chega à .......z dos

titulas nas agénciu dos CorraiOllocail. T.nho pr.senciado illO no meu Estado, no
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Estado de Goi_ Os sortaiol, em alguma. a.péci81 de tllules de capilalizaçio,

permitem que H institufuem verdadeiras loterias nAo oficiais no Pais, o que desvirtua

COllIfl- o papal de alguma soeiedllde dita da capitaliZaçlo. Como .. explica

ao conoaqú6ncial -.. _ delvios, que lia c111lO1? A exploraçio do jogo.

ragulamantos a.__na lagi.laçIo que regulamenta OI tllulOl de capitalizaçio.

Nóa 8Of11OI, por caracterlllica, nól8Of11OI ampresa que vemos mailã mrdia em busca

da venda _ tltulol.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr.' Praoi<Wl\a

Como' que axplil:am .. dual ampral8l, no caao aqui, hoje, a Tele Sana e o P_

Tudo, _, no l'lOIIO entendimento, delrtOl que estio sendo provocados conlnI a

pala oportun~,qual o valor de uma TeItt Sana?

O aR. JOR FRANCISCO DE SOUZA - Haja, um real a

~, .. sIo duaa ampraIU de capitalizaçio da soeiedllde.

o aR. JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA - Daputado Javair Arant..,

lUa proposta de uma propaganda inotrtuclonal, eu a lev al à FENASEG, FederaçIo

Nacional de Seguroo Privados, talvez, acredrto, poderi bem avaliada, pera uma

~ inolitucional do oator de capitaliZaçlo, buIcando _mentOl à

popu~ oobnI o tllulo, principalmente oobnI es tllules de pagamento único. Talvez,

1lll11O. iniciado, hoje, .... trabaiho aqui. Quanto ao. vaiara. da comercializaçAo do

tllulo de capitalizaçAo, nó. achamo. que ele não é aito, tão pouco baixo, ele é

adequado a uma populaçio consumidora desse produto. Se nós voltarmos nossos

olhos há dez anos, nAo existiam consumidores para esse tipo de titulo de

capitalizaçio que movimenta, hote, quantias significativas, cujas reservas do

aplicadal por inlereue do Governo, direcionada. à aplicaçAo de inter.... do

Governo. Q tllulo de capitalizaçio não _ da.virtuado da fonna nenhuma. Ele é

praticado por todas .. amprasu de capitaliZaçlo hoje, tal e qual é e.tabelecldo nas

lU8I lall, no que .. relera ao valor, no que .. refere à aprovaçIo técnica da fónnula

que o COIl'Ip6e, da fórmula atuarial que dé equilíbrio a .... plano e dé estabilidade

ecx>nCm1co-linanceira a e... ampraoa a do verbal que lia propootaI para o

pegarnonto _ plano. Todos es planos de capitalizaçlo, a Tale Sana, o Papa-

Tudo, o TC IlAMERINDUS, o PIC ttaol, todos alaa sIo previamente aproy_1 e

anali_ a fonnuIaçIo _ produtol a lodas ao IUaI verbal. A SUSEP faz e...

~, a o amprasu~ illO dentro do seu ...!DlIdlIlilll A aocoIha pela

modalidade do oortaio, em cada tllulo, ala , adequada à própria modalidade de

comarciaIizaçIo da ampraoa. O tipo de sorteio que , utilizado pera dllUibuiçlo daa

__ de aortalo, oeja ala a, 10, 12 ou 15%, normalmenlll gira em tomo _

verbal, aJa ,~ ao JIlIdIItiJJg da amprau. O BAMERINDUS faz a lIUfI

camp8r1ha de....!!!lllsll!: dentro do seu perfil, buIcando atingir o seu público alvo.

_ faz a T. Sana,. Liderança, 811im faz a Inlarunion. Os tltuIOI de

capitalizaçAo de pagamento único 11 uma modalidada da capitalização e.tabelttclda

dentro da legillaçAo, a..lm como tem os tílulos de longo prazo, da oito, daz anol,

com pagamentos mensais. Logicamente, essas titulas de dez anos, oito anol, s40 mais

diflceis de sarem vandidos. Elel sIo vendidol pera uma camada mais elitizada, ele.

sIo vendidol muito provavelmente de uma forma ellCfilurial, com débno em conta, para

c1_, para g_ redes benciriu. Nós lemOI uma caracterlstica um pouco

_. NIo por illO l'lOIIO produto _ ou não dasvirtuado. Ele ..gue o mesmo

padrIo Iéa>ico dos produtos de longo prazo, dos produtos de pagamen\OI mensail.

Toda a aatrutura técnica que deu bue à formulaçlo do produto, ala leguiu todos o.

cInqOanta centavoa. Querrto ao contnIto com a Emprua Braailalra de Col1'eies a

TelégrafOI, 1110~ nos pronunciar a respaito, porque IÓ a ECT podaria faâ.Io.

Acho que ala podaria fal... a raoparto da legalidade _ contraio. Querrto 801

_ de raogala, alN sIo _ buicamanta em lUlI planiluda, ou oeja, o

penoenIuaI

dos titulo. da capitalização que deixam da ser resgatados giram am tomo de 5%, que é

um percentual médio de mercado pera todu o instituiçõe.. Inclusive, também, é

percentual que verificamos que ocorrem em outraa instiluiçõe. financeira. que nAo da

capitalização. Por que que i.1O ocorre? Porque, principalmente no. titulo. de

pagamanto único, como a mldi.' murto grande, ai peuou aSIlo permanerrtemente

lembrando que 16m o tllulo de capitalizaçio, acompanhando es sorteios, marcando

e.... sorteiol e sendo lembradas de que, naquele mil, é o resgate daquela Tele

S- ou daquele tllulo da CllIllpa'lha do ano anterior. Auim elo comparecam,

resgatam ..... tllulol, e .... ~tualdos 5% que ficam na ampreoa, ficam dentro

de uma chamada nlMMl de tllulol veneidoI, vinculada à SUSEP, a empresa 1110 pode

sacar, _ ali dlnnta vinta lII'lOI a, após .... prazo, quando li c:hegarmos,

sanIi aplicado - parmitam-ma uma conaulta • sanIi aplicada a Lal 370, de 4 de janeiro

de 37, do qual OI dapóai\OI que 1110 lia reclamados por l8UI inl_, lia

recolhidOlà UniIo. EnIIo, am nade a _ se~

Nlo IDEHTlFlCADO - A Unilo?

O IR. DEPUTADO JOVAlR ARANTB - Todos. O~ que

compra um titulo hoje, um cnaairo e cinqOanIa centavoa, a um raal 'a c1nqQanta

centavoa - aatou com a linclroma do cruzalto ainda.•.Agora meamo comaçou jé o

o valha.

O SR. JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA - NAo, o nosao...Estamos

compietando o quarto aniveBário.

O IR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - I.ao. Foi o da semana...

Vamos para a semana pauad., que foi a semana da Independ6ncia, que teve um

grande barulho dai duo """"e.... O c1dadAo comprou, um e c1nqú8nta, jé correu, jà

perderam. Quer dizer, e esse que perdeu joga fora o tllulo. É .... um e c1nqOen1a que

ele teria dirarto a 41 % de resgata depoil de um delarminado perlodo? Certo?

O SR. JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA • Deputado,

permita-rne.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Pois 1110.

O IR. JOé FRANClllCO DE SOUZA - A afirmlIçIo de que ele

perdeu ou jogou fora, aJa 1110 _ compatrval com ..eatatr_ que tamOI.
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o IR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES- M..... _ "pareca maia nIo ti". V0c6 _ quorando dizer que pareca mas nIo ti. Para mim ti

o IR. JOSé FRANCISCO DE llOUZA· N60 gootarIamao de jogo. T.mo visIil CQmO jogo•• lOCiedade brasileira inleirinha Iam visto como jogo.

mcotrar Iuo ao senhor. Exi* a l8IgIIIe efetiva. Mesma J'Qlque as _ nIo AJiiIs, a _'- com a bInga ti lOOita grande. A balinha roda li e cai. é muilo

c:arrIpI'MI uma, c:arrIpI'MI, provavelmente, uma média de quatro tltulaa. CornI><am 1*8 a paracida com jogo. AJti Iam uma piada maldosa. que ti a hillória de um laca ai, que

oagra. 1*8 a InnIa. E as _ canhacam bem a sistama. J'Qlque jji __ na pareca muita com .... piada 1Mnbtim. Entendeu? Parece mais nIo ti. Má que ti jogo,

quorta .., e as _ gl*dam ..... tl1ulas, buIcanda a raagata da .., NgUinle. ti.

Enlia, nIo cortara canaaoa, nIo canfara com as nauas __a lllnIlIIÇIa de O IR. DEPUTADO EURICO IlIRANDA - Mas .. ti jogo _

que as _ c:arrIpI'MI, nIo _ premiadas _lIliram ..... tltulaa fora. Iuo nIo _ camIIlide uma~. é uma cantrlIvançIa pala~: J'Qlque luo ti

cortara com as nauas _iltlcas. Nauas raagalas,~. lia Ialaia. _ par lei. pala GavamaF_ e ti jogo. e a jogo nIo ti permitida. EnIJa, ti

uma canlr8vençAa. Tem que chegar e pegar el.. lados. Se oi jogo, a joga nAo oi

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - E aconlecendo a
permitida.

abandona?
O IR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Queria aproveitar a

o SR. JOSé FRANCISCO DE SOUZA • Cama?
apartunidade, Sra. Presidente, e en~ aqui um pedida, um requerimento da

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Segu1da Infonnsções, a
"""'I'"'8cimanta da Sr. Márcia Coriolano San:la de Araújo. que ti d. SUSEP, e ele v.i

abandona oi grande. Eacontecendo ....~?
nas diz..... ti jogo ou nIo.

O IR. JOSé FRANCISCO DE SOUZA - InIarmaç6es de quem,

Deputada?

O IR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Infa<maçlles que nós

tamae. inclusive da SUSEP. inlant1açees da própria Tribunal. Onde nós lJUdemos

~ Infam!açOee•. oi de que existe uma lItirie de abancIanas. O ClIf1I compra e nla

ganhou e .1 larga de mia daquilo. luo oi própria da brasileira. E" ti esquecida. Ele ..

esquece com facilidade.

O IR. JOSé FRAIICISCO DE llOUZA • NIa canfara. O brasileiro

Ql*da a .... dinheiro...

O IR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Muita bem gu8Idada.

O IR. JOSé FRANCISCO DE llOUZA • O brasileiro cansidenl

iuo. O brasileila carnparacoI 1*8 '- a nugete em ....... Tania ti que a senhor

~ _ fila da CO<raia de Gol... cama a senhor citou. O senhor deve ler

Tudo 1*8 rasgali-Iae.

O IR. DEPUTADO JOVAlRARANTES - Um.., depois?

O SR. JOSé FRANCISCO DE SOUZA • Sim, parque el.. nIo 16m

só a Tele Sene daquela campanha. Mensalmente el.. comprem.

O IR. LuIs CARLOS PEDROSO· Bom, Deputoda, gaatamos da

idéie. vamas dar m.ior tinia.. na divulgaçla da que que ti a tltulo de capit.lizaçia.

Se haja eatamos dando uma tini... ao sorteia, vamos, também. dar uma _ .. ao

que ti a titula de capilalizaçla. Quer diz.... ti uma _ Idéia que VIl1lOl pratic8-ia com

mala CQllStjncja, Quanta ti pergunta que oi jogo, tltulo oi jogo, ele nIo ti jogo. Pela

minha axpIanaçIa. ficou clara que aamaa filCllÍlzodaa par um órgIa. nana produto oi

tltulo de capitalizaçla apravoda pala SUSEP. _ de uma nata licnica. NIa ti jogo.

NIa quer dizer que eu Hja contra jogo. nIo.

O IR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - 56 1*8 linalrz. entIa

minha participaçia. queria dizer que iuo _ lOOita aquela propaganda da Ilanarax:

A SR.' PRESIDENTE(~ZUlait Cobra) - Esti certa: Bom,

eu vau dar a palavra, entIa. agar1I. ao Deputada Vocente André Gomes.

O IR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO • Com licença. Sra.

_,pala ardem.

-' IR.' PRElIlOENTE (Oaputada zuau. Cobra) _Ahl eu prometl

_. Pais nIo. llaIxJIada W_ S8IuaIiana. Só quero dizer a aeguinla: ala cinco

1*8 .. quaIta. Quando lar vinla 1*8 as cinco, vamao lar que ir 1*8 a plenária. Tem

O IR. DEPUTADO WAGNER SALUlITWlO • Esti aerIa. Queria

dar __o lInlIa. e calacar a seguinte: é _ que a Xuxa. a Chica

AnIsio e a c-. Filha, que lia cantraIlIdaa da ''R_ Globo", sejam OI garotos

~ da Papa-Tudo. _ que a senhor di_ que nIo exia namum vinaJlo

da " _ GIaba". da Sr. Rabarta Marinha. com a Empraaa 1ntenJnian. Eata ti uma das

c:oIacaçllaL O _quer~j6e eu vau _ ..•

O SR. LUis CARLOS PEDROSO - NAo. pallllO responder. É

coincidtincia. O César Filha nIa é contratada da "Rede Globo".

o IR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO • E as dem~i. enlAo

ti coincid6ncia?

O SR. LuIs CARLOS PEDROSO - É coincidtnci•.

O IR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO • O senhor, cama

cama Direlar Superintendente da Interunian, deve conhecer bem a saúde finlll'\C8ira da

lIUIIEmpraaa.

O IR. Luis CARLOS PEDROSO - Sim.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO • Pel.. colocações

que a senhor deixou aqui, até "*"'" dlzanda que a Empre.. lem vinte anos 1*8

l'8SlllU' OItitulaa. Oa aplicadarM

O SR. LUla CARLOS PEDROSO - Os aplicadareo.



Setembro de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Sábado 16 22449

oSIl. DEPUTADO WAGNER SALUStlANo • Os apIiCOldor.. tAm

_ ""1*1I reogar OI tltuloo?

o SR. LUis CARLOS P!:!)ROSO • Sim.

o IR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO • Muito bem. No

úlIimo~, o__ I... ccnhecimento dluo. 00 úl1imo relol6río de SUSEP.

com.-. do di. 21 de fewralro de 1995. tem um PlrignIfo que diz auim: .. pafo

8OfPOIIO, conclulmos _ buIanta grava • situaçio econcImic:o-linancaira delOCiedllde.

quo _ .... conotituiçlo .._ relU_ negativoo, nIo 16 operacionaia

ma. também financeiros." E.to é o relatório da SUSEP, um do. parágrafos. So o.ta é

a .ituaçio atual da Empresa, como quo o sonhor podo garantir quo os aplicadoro.

reagatem o dinheiro em vinte anos?

,. SR.' PRESIDENTE (Deputada ZIlalI' Cobra)· Deputado,

Wagner SaIusIiano, vamo. foz... o seguinto: O sonhor faça toda. as perguntas. porque

• 1 j4 responde de uma voz. ~ melhor. O ritmo é mai. rápido.

O IR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO • EntAo, ..... uma

pergunta. Fiz duas runa 16. Dos vinte lIIlOI o, _, ... o senhor tom

OOI.iaàrnonto de .ilUaçto da IUII ampresa. Onde do vendidos OI produto. de .ua

lIft1PI'M8? SI hlI --.__o falondo, qua;, •• chances da um comprador

da um produto da IUIIlIft1PI'M8 da ganhar OI prAmio. pr1lfIlladol. prometidos, pardIo?

Q.... Iam sido • média am rNia dos prAmioa pagos • cada um doa _? De

~ • o prImio~ 00 produto? E. última. quantas _ oonoorram ao

_ • quontao do pramílldU. mesmo quo em média?

o SIl. LUis CARLOS PEllROSO .Q_' situaçio • I o

_ ooIooou • situllçto atual· lU lhe di... quo am "'- adiç6H a situaçio

poda .. tornar negativo oparac:ionalrnente.

O SIl. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO • Eu nIo di...

atgurw-. Eud_ a situaçiode_

O aR. Luis CARLOS PEDROSO • Nto, lIIlou voltando • primeira

l*QlOa, am quo o aonhor diz de saúda finanOIirII de _ O.K?

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO • Poi. nto.

O SR. Luis CARLOS PEOROSO • EnlAo. ou lhe di...., e o

unhor ainda me indagou se havia prejuízo em alguns eventos, • eu disse que h'.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO· Corto.

O SR. LuIs CARLOS PEOROSO • Conltatado. até por....

O SII. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO· O senhor di...

quo hlI alguns.

O aR. LUis CARLOS PEDROSO • AJguna.

O SIl. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO • Alguns.

O SIl. LUis CARLOS PEDROSO· A saúda financeira olual da

lIft1PI'M8 .... parfalIarnenle, conforme o balllnCOle quo vou debw aqui•• o senhor

podori~. 1_ 101 UlI'III notificaçlO quo recebemos da uma fiocalizaçlo. que

di.... pari6dIca da SUSEP. que .Ia fez 1.001 noliftoou. Hoja nIo tamas nenhuma

~naSUSep.

O IR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO • No dia 21 de

fevereiro o aonhor Iam balanceta ai para=-para nóa?

O SII. LUls CARLOS PEOROSO· Nto. nIo lanho _

bal..-.. Tenho o últlmo. do di. 30106.

O IR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO • E__ da

mH?

Nto. Do último trirnHlra.O IR. LUIs CARLOS PEDROSO •

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO • Do último

trimostre?

O SR. Luis CARLOS PEDROSO • '.so.
A SR.' PRESIDENTE (Daputada Zula16 Cobra) • Sr. Lul. Carlos•

raaponda, entIo, a lodas OI perguntas para nóa encerrarmoa.

O SR. LUIS CARLOS PEDROSO • A próxima. O aonhor indagou

sobnI o número de parlicipant8l.

O IR .DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO -Se • saúda

linanceira deampresa...

.0 SR. LUIs CARLOS PEDROSO· Enajlll raopondI,~.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO· ...parmiIa vJnta

..,. • iuo que lU ntou quotendo _ • parmiIa vinta ..,. da gwantla ..,.

apIlcacloras?

O SII. LUIS CARLOS PEDROSO • L6gioo. Lógico. L6gioo.

O aR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO· O aonhor Iam

ccxno~iuo _dedoc:umenlos?

O SIl. Luis CARLOS PEDROSO • A JlIÓIXi8 SUSEP • que faz

_ fiocaIizaçIo. A JlIÓIXi8 SUSEP é quo faz. SI .. nIo... SI nóa nIo tlvalmoa

saúda. ala lr1larWm na_. ccxno Iam todoo OI pocIoraa _ 6rgIo 1*1I faà.lo.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO • Mo llleu dizendo

para o senhor aqui que tom um rolatório...E.teu dizendo para o senhor que tom um

rolatório da SUSEP e o rolatório

A SR.' PRESIDENTE (Deputada ZUlolt Cobra ) • Daputado, nlo

vamos fazer fogo de encontro. Ele responde I, depoi•• vamos t... acauo a .....

inforrnaç6e..

O aR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO • Mal. veja bem, .Ia

_ fugindo da minha pargwtIa.

A SR.' PRESIDENTE(~ Zulolt Cobra). Mas H ela

qui_ fugir. ela Ioga. ~ um problema dela. Daputado, ela _ aqui para _ aquilo

quo lhe ClOIIII*a. Agora, .. ele fugir, vamos~ i_o NIo vamos colocar

ninguém na parada

O SIl. DEPUTADO EURICO MIRANDA. Dapulado. j4 o

~'tallll aqUi da Tala Sana. di..., lU acho, _ probIama _ raegata am
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vinte __, .... 6 ..,.. I1IMI'.IO que vai pera o SUSEP. Isso nIo fico na emprelO. Isso

filco na SUSEP dtnnle vinlll 01101 o, nIo reelomedo, oi reverte pera o Unilo. Isso nIo

10m nado o _ com o lOÚdO financeira. O problemo do pr6mio nIo_, isso vai

poI'lI.•.isso vai pera, nIo rngotodo, o titulo nlo rngotodo vai pera LI11II jnslituiçlo, fico

I._. vinto __ ., depoja, 6 reagofJIdo. P.lo lI'IIf1OI foi o que eu entendi. Eiua?

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO • DHculpo diacorn.

de V,ex.., mu tem a ver com. aúde financeira lim.

(Apart•• paralalos.)

O SR. JOSE FRANCISCO DE SOUZA· Apenai uma oblll'Vaç.jo.

Os valore~'que se destinam ao resgate doi títulos, chamado reserva técnlca ou

reserva matemátie8, eles ficam apHcados em títulol. Ficam custodiados numa

in.tituiÇllo financeira vinculada à SUSEP. EnlAo, a empresa de capitalizaçAo nAo pode

sacar MIM titulos a nAo Hr que seja parll resgatar os planos. Os tltulos

correspondentes aos planos nAo resgatados ficam na reserva de tltulos venctdos,

permanecem lá vinte anca, a empresa fica reapUcando isso com o controkt da SUSEP.

Tanlo é que nIo lem<>I até hoje nenhum oxamplo de uma empresa de capitalização

que quebrou.

O SR. DEPUTADO CUNHA BUENO • Só pera dar um

lltClOl'lldmenlo ao Deputado: eu entandi o qUlltio que 011 fez o esteu entendendo a

dificuldade de li responder. O dinheiro que é arracadado pera os prémioI, a empresa

compI1I titulei, ~, ele o deixa isso cuslodiado om uma illllituiçlo financeira. Ela

nIo podemail _ aqueII dinheiro l8l11 ter o dIvidII autorizaçIo da SUSEP. O que

pode aconteoer 6 elo _ uma boa opIicaçio o .... dinheiro aIé render moil. Ou IIL

_ LI11II roi ap!icaçio, comprar tituloo do Bonco EconOInioo, o Banai EoonOmioo

quabrou. quebI'lII1lm tImbém ........... EvlPOl'*am .......... de quem osllo 16.

O IR. LUla CARLOS PEDROSO - Agradeço ao DtlputIdo pila

axpIicaçIo. Eu nIo __oonaeguindo lI'lInImitir isso pera."-"

O SR. JOSE FRANCISCO DE SOUZA· N.... a.pecto Deputado,

tanto é o nivll de detalhe. (lfOOCUpaÇllo do SUSEP, que .xi.lo dentro d....

regul.monlo da aplicaçAo percenluai. màximo. que se pode aplicar em cada

instituiçlo financeira. Por exemplo: nlo podemos aplicar Mais que SIM. d•• nossas

rolllV" no lTlOImO banco, jUltamOntll porque, lO ocorr. 0810 _ tipo, perdemos

5% daquilo I'lIIIlIVO que 6 moi. fileil repor do que 30, 40.

O SR. DEPUTADO CUNHA BUENO· Agora, o que precisa'

6 li "11IMI'.I" atA0 sendo constituldu. Isso ó uma oulI'lI hislória.

A SR.· PRESIDENTE (Dopulado ZUlo11 Cobra) • Bom,

continuondo enlIo .. relpoltu...

O IR. LUis CARLOS PEDROSO - Faltam quoil, Doputoda?

A lIRA. PRESIDENTE (Dopulado ZUIoI6 Cobra) • O pior ó isso.

O IR. LUIS CARLOS PEDROSO - Eque 11. laia, dopo/I • genlIl

11 perda.

O IR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO • Eu ponIIi que o

__anotado.

A IR.. PRESIDENTE (Dopulado ZUIaII Cobra) • NIo, .11 nIo

_. Entio viii, lIIça de novo.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO· Onde do vendidos

os produtoo delUO 0lTlIXM0?

O SR. LUis CARLOS PEDROSD • Nos Correios, atravós de um

contrato, com a Caixa Econ6mica, nos lotéricos. através de um contrato e com as

bancas de jornaiS, através, também. de um contrato.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO - Se ~ó sort.io

estatisticamente falando, quais as chances de um comprador de um produto de sua

empresa gonher os prAmiól promoIidos.

O IR. LUis CARLOS PEDROSO • Como as combinaç6e. do

al.atórias o os Iituloo do imprellOS em séri.1 de 1 milhlo, nóo podemos ler um

ganhador, como podemos lar dez, vint., C8I1\. Isso vai dopendor do resultado final.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Do sorto?

O SR. Luis CARLOS PEDROSO • NIo, do 1'OIU1tado, que do

c:omIlinllçOM_. NIo 6 sorte.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO • MOI quoI que 6 o

O SR. Luis CARLOS PEDROSO· Ede1,8 por 1000.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO • au-o POIlOU

conc:arem ao _ • quontu do pntmilldas mumo que em médio?

O SR. LUis CARLOS PEDROSÓ - E • "*"'" que lho disII."

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO • Tudo bom. Muito

O SR. LuIs CARLOS PEDROSO • Obrigado. Desculpo,

Exceltneia, se nAo pude ser cIsro

faltou.me, talvez,. a compreensio para ser mais explicativo.

A SRA. PRESIDENTE (Deputado ZUIa16 Cobra) - Deputado

Vicento Andró Gomos. Tem uma ordem aqui. Pois nAc, Deputado. E do PDT da

Pomamlluco.

O SR. DEPUTADO VICENTE ANDRE GOMES· Sra. Prasidenlo,

no inicio da OOSIO folaçlo, IllI'l\lImOS, _ de uma queslIo de ordem, definir um

peralelo, porque lodas OI dilCUl860s iniciadas foram __ em titulo de

capitalizoçIo. O que me controrillV1l • o fiz ..,.. provocaçio no esmo podetista 

dizendo que havia LI11II incoorincio de ostonnoI aqui dilCUlindo titulo. de

capitalizoçIo. Porquo, na_, nIo ui como é quo o organismo fiscal_fez

uma opçIo, porque _ titulo de capltalizoçlo, SMl1 o jogo, nIo _. E por que é

que • logiIIaçIo nIo Iogisla om cima do jogo • logisIa em cimII do titulo de

capitalizoçlo? NIo dli para 0l1lInd0r. Voc:6I nIo oxiltern SMl1 o jogo. Som o jogo, o
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NAo há

titulo de copMlizaçlo vai ter " no BAMERINDUS. " o cara flZllndo a aplicaçio,

aquela alila. Agora, sem COITIpfaI" oa numerozinhoa e sem aguardar o aortaio, iua nIo

vai ae:am--. E onde que fica a legislaçlo específicII do jogo? Onde fica. por exemplo,

a fiscalizaçio das atas d_ dos aortaios que, na _, vlo implementar para a

Racaila Federal o voh.m. do montante que _a ser bibutado? Entio. ma paraca

que astamoI agora entrando em outra discuaalo. Paio que senti aqui dos meus

c:ompanheirca, das duM uma: Isso _ parecendo... Eu. como sou midioo. faço uma

cornparaçÍo, _ um hrn.., """",'-'la. N coisas _. e ninguém

define nada. Nós vamos sair de novo aqui os senhores afirmando que li título de

capitalização, e nós afirmando que é jogo, porque uma coisa não sobrevive sem a

outra; pelo menos esse modelo. E acho que, de uma forma ou de outra, existe alguma,

do ponto de vista legal, irregular. Por essa razão, do inicio di nossa colocação,

provOC8l1lOa. Entendo que .... m....iftC8ÇAo de recebimento do capitalizaçAo é

surrealismo. Por uma razAo: como podem OI senhores definir o número de pessoas

que compraram o titulo, que l'IlO<Teram, • que nAo foram porque esqueceram de

buIClIl? lua fica no percentual de 5%? Se flZlllTl10S uma eotatlstlca matemática maia

simples, quem """'IR .... titulo de voc6s é uma popuiaç60 de baixa ronda. NIo é a

média alta. Existe um percentual que fica ne... faixa. mo a grande m....... paio

menoa que eu vejo e que ouço na prálica do meu dia-a-<1ia - um passoal de baixa

renda. E, se formos para a estalfstlca do IBGE. a mortalidode é attlsslma, e é maior do

que 5%. de uma forma geral. Se é no genérico, á no especlfico. Entio, nIo ma entra

na cabaça que ci volume que fica é apenas 5%, e que vai de votta para a UniAo

depoia de vinla anca. Quanto ao problema. também dinacado paios ....-.hcns, do

qunlio de_. o Sr. Dirator do Papa-Tudo di... aqui que tam períodos de

pique de audi&1cia em que dá prajulzo e que é compensado em outras _a, em

outroo oorteios. NIo foi lua a informaçlio? Mo o senhor nIo informou lO .... média

fica acima do acaulvel. Porque,~ houve InteruIa de dizer que havia prejulzo, o

oanhorlrlonnou que havia prajulzo. Q_ houve _idade de o oanhor infonnar

que estava bem. que oIaracia lI4lgInI1Ç8, ai o senhor di... "existe segurança, basta

olhar no baiancate." Entlo, ma paraca quo falta parámatros a .ata ComissAo de fazer

uma av.llaç60 de.... porque eu nlo estou aqui - lhe confMao- para bota< ninguém no

canto da parade, nem para poder... Eu queria apurar a verdade do jogo, qua linha uma

propoat8 também com o esporte - que foi iua que eu me propus, no inicio -, e que

algt,lls sagmantoa estavam burlando. Para os senhorea terem um entendimento, eu

pauai o fim de samana, que nunca entrei num bingo na minha vida, antrando em tudo

quanto foi de bingo para entender o mecanismo. E cheguei à conoIus60 qua da

poucas casaa que sIo sériaa; o rMto é corrupçIo. Silo muno poucas. Entio, eu fico

aqui...

A SItA. PRESIDENTE(~ ZuI'" Cobra) - Deputado. a

o SR. DEPUTADO VICENTE ANDRé GOMES • •..sem podar

__concluir. NIo lanho__ pergoota, porque oa oanhoru falam em

titulo de capitaiizaçlo. e minha vida á de jogo. EntAo. eu quero até agr-.:ar aos

- por leram vindo para uma CPf que nAo foi especifica para oa senhoras,

porque ma paraca que é isso que os senhonls querwn informar. Na minha vislo, isso é

jogo. deveria _ enquadrado nesta CPI como jogo, oem dúvida.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSllANO· NIo é uma

pergt.<Ita, á uma queatIo de ordem, Presidente.

A SRA. P.RESIDENTE (Deputada Zula" Cobra)- Para uma

questão de ordem. sim. Pergunta, nao, calminha. Não, porque depois eu posso voltar

de novo

o SR. DEPUTADO WAGNER SALUSnANO _ Não, é quo veja

bem, d. acordo com a colocaçiio do nobre Deputado, .u percebi quo .Ie deixou de

responder um complemento de uma pergunta minha, que era a respeito." Quando eu

perguntei sobre a Xuxa. o Chico Anisío e também ao César Filho. eu perguntei sobre o

valor que eles recebiam, se era um fixo ou ti era um percentual por sorteio, por

concurso ou alguma coisa nesse sentido. E ele nAo me respondeu. Gostaria que

respondesse agora.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada loJal' Cobra) _ Ele vai

responder daqui a pouco. Eu vou der a palavra...

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANÓ E

A aRA. PRESIDENTE (Deputada lola14 Cobra) _Nós temos trás

Deputados ainda.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO _ ...quero dizer que

eatou Inselisfailo com a resposta. E também. devido à fatta de tempo, quero _

ragla1rado que eatou entrando com um raquerimanto de InfonnaçIo junto ao Ministro da

Fazenda para melhor eacI"-ludo iua.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulal' Cobra)- EntAo, vou dor

a palavra agora, continuando a lista - e nõs pockImos at6 voltar ao debate depois - ao

D.putado N.I!lOI1 Oloch, do PSDB, do C.arã. Nó' tomoa ainda o Deputado Carloa

Santana e o Deputado Arnaido Faria de Sá. EnlAo, depoia de ouvir oa trb D.putados,

Deputado Wagner Salu,tiano. poderemoa até voit.r à discua'áo.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO

necessidade de voltar, ExcaI6ncia,...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada loJal' Cobra) • Equa há uma

lista.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO - ...só que ale deixou

de responder a uma pergunta que estou cobrando agonI nessa quastIo de ordem.

A aRA. PRESIDENTE(Da~ lo.'" Cobra)- Tudo bem, mas

ale vai responder. mas ele vai responder, vai responder. Com a palavra o Deputado

NlIloon Otoch, Pols nIo. Deputado Naison OIoch.
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o IR. DEPUTADO NELSON OTOCH " Sra. "--, Sra.

Depumdoo. Srs. Pa_. 8U me sinlo numa posiçIo muito d88c:onfortjyal .-

momento em estar participando dessa CPI, __que esta audiincia pública

-. 8Il8r melhor anquaclr8de na Comilllo da Defau do Conunldor, a nIo na

CPI doo Bingos. GosWi.I _ de f..... algumas c:oIoc:ec;!l88: no rHlo que o

reç;llienlanla do Papa-Tudo leu a fez distribuir. 0111 procua fazer urne CClII1pereÇio

Inteligente o ..., pouco projudi<al em releçlo aos jogoo a a -. __

categoricamento, ao final do l""",lro parágnIfo. que o jogo se doproonda á oxill6ncia

apenas do risco, mesmo quando se dastina a finalidadas filantrópicas ou esportivas,

como é o caso dos bingos. Eu considero qlJe nAo existe risco mais certo do que, a cada

raa' quo se poupe, seI' dalo vá paro o ar o oponas 14% sejam para a dlstribuiçào de

prêmios. No útlimo ano, livOll1Ol uma infillÇio da 30%, mas há dois ou tr6s anos a

nesse infillÇio estavo no pa1amar da 2.llOO%. Enllo. nado da risco maior, da morto

corta do que v0c6 pegar o seu capital o verificar quo apenes 14% delll SIri ccmgido

monoloriamonto. para lO( resgs!ado a portir da um ano. O !lIuil __momentos

da rtlCOIIào reclamado por todos os segmentos oconOmlcos, E nós verifiC8lTlOl quo

apenas um segmento continua rindo para o Brasil o do !lIuil; é o lOgIIlOlWo do Papa-

Tudo a da TolII Sana. No domingo, dia nobre nas das fomllias btasillliru, onde a

lelovillo ponotro olltigotoriaman em llOII8I <:UM. nós VOIl1OI o Sr. SII'Iio Santos,

empreúrio doo mais concoiluados a abasIados do lTUldo~ paulista, vi.....

um~, ocupando, nLWIlheririo nobre. can:a de__ minutos para

vendar direlamonla a sua Tela sana. Nós VOIl1OI no canal 10. no'programs da maior

audiincia. quo é o FaustIo. a intarrupçlo para que lO faça a~ de TaIe

sana. aliás, do Papa-Tudo. E tendo como gan>tos-propaga o nouo COI'IIarrinao

Chico Anisio a a nossa _ Xuxa, _ da todos nós brasllairol. EnlIo, 8U me

sinto d88c:onfortjyal. _ verifico, som sombra de_. que _ aaunlO ilIo .,.

para a CPI doo Bingos. EsoallllUllo podaria lO( anqulI<bdo _ na ComIIIIo de

Defau do Consumidor. E acho. llIII YJIliI, que ..... ComiIIIo. __ do l8U

Plonário, entender que esse BllUnto poda ser _ nesta CPI a continuo a ser

tratado, o quo nós davoriamos ouvir.,. OI Sra. reprasontantas da SUSEP, do Banco

Contrai. da Racaita Fadaral a dasE~ da CorreiOl a Talégrafos. para quo aqui

venham explicar. Porque. nas axplicaç6as _. o que nós _ é que

...... empresas estio, aspas. "lagalmente trabaJ"-'do", ou seja, fiscalizadas por

6rgios como a SUSEP. como o Banco CanIraI, quo foram _ paio raprasan1alta

da Tala sana. do Papa-Tudo. E...

(Fora do miaofona - inaudlvel.)

o SR DEPUTADO NELSON OTOCH· NIo, a Racaita nIo foi

-. E eu nIo ouvi nonho.ma axpIicaçio de que _ urne~,

_ todas as axpIlcaçOas foram _ nasoa fomoao~, quo 8U

llIlou verificando que difere de lIITlpl'8IIl para--. Enquanto que no Papa-Tudo o

carregamankl , 50%. na TaIe sana o~ jé' can:a de 25%... 8U nIo

estou enganado. Podaria ma _quanIo'o~queV. Se...

o IIL JOst FRANCIlICO DE SOUZA· Ele dobcu de

citar • ..-__para scrtaio...

O IR. DEl'UTADO NEUlON OTOCH " _, aslou querendo,

aspacIIIcarnoula, o~ da Tala Sana que V.Se. ciIou. Cinqilanla por _

de-.14% de prtmio, CIIIllQ8I1lOIIIo.••

O IIL JOst FIWlCIlICO DE SOUZA· Trinla a qualro por_

para. - daopaoM.

O IR. DEPUTADO NELSON OTOCH • Carragsrnanto: 34%.

EnlJo, o quo eu vtIrifico é quo OI pesos paoados da economia, como OI principais

bancos a ..... duas empresas que nesta época da recoIIIo continuam com o

carrogarnanlo de 50% do primio. asilo confortavalmento trablllhando em virtude da,

taIvtIz, existir falhas na lagisleçlo; em virtude da talvtlZ nIo ostarorn sendo fiscalizados

paios 6rgios ccmpalonlal. P--.ma quo ..... programas...... notas_s quo

foram dado ....,... - a quo 8U nIo sou nenhum aspaciolista na maléria - mas .....

notas 1éa1icas, elas falam•.-_, _ rubricaa a parcanluais. E nenhuma

respeita foi - aqui~__ a _ a ollrigatoriadad de a

cada oortaio lO( precaclido do bllIanço de arrecadaçIo daquela sorteio. E, apt. o

scrtaio, de lO( dado _ • publicaçio do bllIanço daquela scrtaio. como nas noIalI

de Tala sana. de Lotaria Esportiva, oIlrigaloriaman. .. faz. Nós __, por

....-npIo. que a sana. _ ..., tarço é para a distribuiçlo doo prémioa, mas Da

oulroI dois tarçoi, a cada jogo _ ospaclficado, rigorooarnonIa, quno vtIi para as

fadareçOaa, quanto vtIi para a aduceçIo. lJl!8I1lO vtIi de 1mpoIlo, quenlo vtIi para IMo a

quanIo vtIi para aquilo. EnlIo, ..... 110 _ coIocaç6ao. Eu nIo lanho,_,

nonh.ma pargu'1la a fazer aos~ Esoa mau dNconfolto. 8U queria, som

que ma padiuom também, de distrlbulr. também com ..., pouco de daoc:onrorto, que

acho que _ estio sendo _. _ estio sendo~ em porguntaa

que nIo ma parecem par1InonlM, lIIlI DIliI doo 00I11pal_~ de

- financeiros de emprÜa, de parta patrimonial. Eu acho que. .. asta

Comisllo antondor quo ..... capitalizações devem ser examinadas no

âmbito dasta CPI, qua .. investigue profundamanla é a SUSEP, o Banco CantraI, a

.Racaita F_, a ECT. que, a .-npIo do sistema financairo, lO nós formos

aprofundar, nós vamos _ quo o grlInda responsável por todu 811_ da poupança

pública .- Pais chama-Ia Banco CantroI, QUO, por motivos politicos, por ompumII'

com a barriga, QUO por~ que por lIC8llOI da midles a oulroI tantos, vem deixando

da tornar, _ épocas devidas, as medidas quo d8vem ser tomadas. Se esta CPI

ontandor que no imbilo _ CPI nIo for examinado, 8U jé gostaria _ a dapoIs

- por HCIilo - de adiantar como reccmandaçio • Mesa da C-' a ao

PIanirio para que .. constitua ...,. CPI de capilaIizaçIo, para que._. fiquem

bem anquadradoa a TaIe sana. o Papa-Tudo, o BAMERINDUS. o Banco ReeI. o Banco

NllCionoI, com 08U PIC, a _ outrolI gigonlas fonancairoo do Pais que vém, no mau

ontandor. lesando. nasoa l!lOfl*110 de sacrilIcio, o COIlIl.mIdor nacional na parta mais

carorM, mais pobre de populeçIo, que , __ o grande. o pedil do grande
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Comiulo. Muito obrigedo.

A SRA. PRESIDENTE (o.sx- ZUlIIt Cobn) - PoI. nIo.

Dando seqüênci., Deputado C"""" Santane, do PT do Rio de Jeneiro.

o IR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - S<e.P_, Relator,

ilustres pel_.., .. eu foue espfrn., eu ta dizer que o meu .'Plrita baixou em

alguns companheiros, mas como sou de família evangélica, nlo posso dizer isso,

onlend8u? Ma. vou _ o mais]jgJJl, até para contradizer tudo isso...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZullOM Cobnl) - é quo seu

81pkito deixou seu corpo e passou para outro.

o SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA -Isso. Nilo.

A SRA. PRESIDENTE (Deputa<la ZulaJi Cobro) - Porquo v0c6

estj muito tranq,OiJo e muito calmo.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - NIo, i porque a grande

quostJo nIo i isso. Eu fui noubado em várias parguntas minhas, inlamllment•. Fui

roubado em várias pergoo!U, JIIlII leu só lanho uma coisa • dizer. Eu nIo... vou 

.incero, pera mim i _i que tem quo dilculir ..... matéria. é _i que nós vemos ter

quo aprofundar .... matéria, porque eu acho que a gente tem que trabalhar o quo jé

foi faiIo__ ComilÃO. se .stá _i, i po<qUIl houVe todo um procasso que

caminhou. apontou pera convocaçIo _ palIOU aqui, neIla ComilÃO. Nada

foi... Porque _ daqui há pouco vai dizer que foi tiradaa_.tal, ..

coi_ toda. O que apontou, delllnninOU ".... santido? Eu varffic:o, ali por quesfJo

de lempo,por quostio de honirio, aproItJndamento do qunt6N. Eu IOU uma dali

_ que jé vou _ o raquerimento de aigunl companhairDa no -.tido de quo

eu acho que nós tamoa que _ uma reconvocaçIo _ diIcuuIoo _i neIla

ComilÃO, nós temos... a mim mamO está cheg-.:Io _ a toda hora ".... santido,

pera a gente ap<tJt\nla' mais ..... ditcUIIIo fnlan1aI1*WtI, • nivel_ ComilÃO.

Eu acho que a genla ostá no cominho certo, acho quo a ganta começou.., alguns

Parlamentares que, num primeiro momento, nio quiseram entrar muito neata Comissio

achando que nAo ia... Eu sempre dizendo que isso é um novelo de IA, que a gant. ia

estender muito da!' coísas internamente, e sempre dizendo para OI companheiros:

olha, vamos lá. No meu Estado, ontllo... Quando a gento comoçar trazor OI president..

aqui, OI prasidenl... de clube, pata mim saber como i quo ...Iá ..... neg6cio do

dlnheiro - como tom lá o Arpoador, com 7% - o o caramba... é ai é que vai danar tudo.

AI a gente vai ver, verifocar, r..lmonta. Tem multa coisa ainda pela fronta para a gonla

discutir. Só quero dizer nesse santido. A minha posiçio, nIo vou _ perguntas,

.stou l8Iillfaito com o que a gente discutiu~, só quo eu acho que nó. ll1BI1lC8fTIOI

uma raconvocaçio - entendeu?- nesse sentido de gente dar continuidade a .....

prtljolo, pera nIo _Ievieno, pera a gonla botar a. _ de uma mal. ctara • mal.

objetiva poulvel- entendeu? - po<qUIl eu acho que a gente tem que ..praoarvar, tanto

nós que somoi homens ptlll!k:oI, • U instituiç6ea doe corropanheiroo palutranl••,

também.

A SRA. PRESIDENTE(~ ZUlaJi Cobn) - Vou dar a

palavra, _ pera o ~Jtjmo inaaito, que i o Deputado Arnaldo Faria de Sá, do PPR

de Sio Paulo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Tanto o Sr. José

Francisc», de Tele sane, como o Sr. Pedroao, do Papa- Tudo..•

(Fora do _ -Inaudfval.)

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Dosculpa...

(Fora do microfone -Inaudíval.)

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlall Cobra' - O quo o.lá

O SR. DEPUTADO CARLOS 8ANTANA - O esplrito baixou, o

espirito baixou.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - ... diueram que

oi... pariodicamonle alo fiscalizados pela SUSEP. Eu queria saber, especificamente,

qual i _ perfodo, de quroto em quanto tempo alaa _ fiscalizados pela SUSEP •

.. alea poderiam~ á ComilÃO alguns doi relatório de SUSEP sobra

filClllizaçlo, tanto de Tele sane quanto Papa-Tudo. Essa i a primeira pergunta.

A SItA. PRESlDENTE(~ ZUIaIt Cobnl - A pergunta i

pera 0& dois, nIo i? Depulado _Ido, a pargunta Indlstinlamonl....

O IR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Para 0& dois.

O IR. JOSf! FRANCISCO DE SOUZA - Deputado ArnaIdo,a

SUSEP faz _IaçIo, anáU.. técnica de todos 0& ralat6rIos tri__ - todo

tri_ civil. AJim _ .nall.. intama que .ta faz na própria SUSEP, .Ia delega

inspeç6N, fiscalizaç6ea na própria emprna. E 1010 i faiIo pariodlcamenle - pode _

...-aI, pode _ tri...-J. Nóa nIo -.os. A SUSEP deve lar um ptano de

-.açIo • de~ nós temos ..... fiscalizaçlo. Nóa tIvemoa, • LIderança tave

a última llacalizaçlo em novembro do ano pasaado • mar.., _ ano.

A SRA. PRESIDENTE (Deputa<la ZUfall CobnIl- E nIlo avi..?

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - V0c6 diz quo delega?

O SR. JOSé FRANCISCO DE SOUZA - Doiega fiscal, maneta

fiscal. fiscal da SUSEP.

A SRA. PRESIDENTE (o.sx-ZUlall Cobra) - E nllo avisa?

O SR. JOSé FRANCISCO DE SOUZA - NIo avi...

A SRA. PRESIDENTE (Deputa<la ZUIal' Cobn) - Como a SUSEP

é um 6rgIlo de confiança do Presidente da República, do Ministério de Fazanda, onlllo,

prlIIIUplle que, esta ano, que o novo President., foi mar..,... a SUSEP, foi em """'"

que ala faz uma fracalizaçio.

O SR. LUIS CARLOS PEDROSO - Vinte. um de _ira. lISO

no Papa-Tudo, na Intorunion?



22454 Sábado 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção l) Setembro de 1995

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlaI6 CobrII) - É, vamos por

o SR. José FRANCISCO DE SOUZA - Estou_, no caIO

da Tele sena, os rellll6<ios que nós encamInhamos no último tri_ civil, vencido

em 3OIOll. com todos...

O SR. DEPUTADO ARNAlDO FARIA DE lIA - E_ reIat6rios

ficarlo aqui "" ComilSlo?

O SR. JOSI! FRANCISCO DE SOUZA - Ficaria__ no meu

dopoimentO.

o SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - EnlAo, fazem parte

do seu depoimento esses relatórios?

o SR. JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA - Sim. ele consta todo

movimento econOrnico-financeiro da Liderança CapitalizaçAo, todas as constituições,

as reservas, a modaiidade da aplicaçAo, os tltulos que nós apiicamos, os vlnculos que

tem o SUSEP e as cartas de vinculos anexas a essas apllcaç6es.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE lIA - A última

fiscalizaçlo da SUSEP o relatório está ai?

O SR. JOsl! FRANCISCO DE SOUZA - NAo, nene caso nAo tem

porque nós... ela nAo nos fome<:a relatórios. Ela faz a fiscalizaçio. Se houver algo

~, elo oficializa providlnd... N6& nAo racebemos relatórios.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE lIA - E quanto ao Papa-

Tudo?

O SR. LUis CARLOS PEDROSO - A ""'"'"" coi... DepuIlIdo.

O SR. DEPUTADO ARNAlDO FARIA DE lIA - No mesmo m6s fel

fiSC8lizlldo?

O aR. LUis CARLOS PEDROSO - FOI1108 em _re. Nós

f011108 em _ire.

O SR. JOR FRANCISCO DE SOUZA - Estou _ UtrnbtÍÍn.

1lRpulRdo. todos os Pf'mios _ da Tele sena atá hojR.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Oito me..s que nio

fazem fiscalizaçlio, no caso do Papa-Tudo?

O SR. LUis CARLOS'PEDROSO - O último foi em fevereiro.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO - Que ara a situaçAo

que a saúde nAo estav8 boa, como informa o parágrafo que diz: "pelo exposto

conclulmos ser bastanta grave a situaçAo económico-financeilll da sociedade que.

_ o SUB constituiçlo, apre_ resu_ negotivos, nAo só opRI'lIClonois mRS

lRmb6m financRiros". EnlAo. qo.- dizer que desde a constituiçlo do Papa-Tudo o

siluRçIo fi"""",,",, 6 ruim. Só ficou boa. conformR o Hnhor mesmo diz, de fevereiro

p8l11 '" que elo niio fel fiscalizada pela SUSEP?

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - NAo foi nlllis fiscalizada

pelRSUSEP.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUllII6 CobrII) - D8pulRdo

W__• vou lomRr o pelavrR ao~ ArnlIIdo Fã de Sá. É que o

DepuIlIdo W_ SRIusliRno ficou forII da CPI tanto lRmpo, que hojR elR __o A

genlR flIli tio utiIIRilo. Eu eotou satislRilluima com o~ _. pOrque eu

gosto do W_. 1tIltIo o gonlR ... _ o DepuIlIdo W_. hojR. rllCIJIl8I'8I' o

tempo perdido.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - EIR ...- quor ser '"

(FOIlI do miaoIone -lnRudlvel.)

A SRA. PRESIDENTE (DRputadR ZUllll. Cobra) - M.. eu vo~o...

é claro. (Risos.) Eu vollo a palavra ao Doputado Arnaldo Faria de Sé.

O aR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE lIA - Gostaria de ..bar,

também de ambas as empresas, 18, al6m da fiscalizaçlo da SUSEP, os dols plonos de

capllalizaçio têm tido. ou oWido, ou V. Sas. têm conhecimento~ alguma fiscaiizaçAo

da RecaiIR Federal.

O SR. LUis CARLOS PEDROSO - Nilo. porque compela o

fiscalizaçlo à SUSEP.

O aR. DEPUTADO ARNAlDO FARIA DE lIA - Só i SUSEP?

O aR. LUis CARLOS PEDROSO - Só à SUSEP.

O aR. DEPUTADO ARNAlDO FARIA DE lIA - Eu gostai.

tamIlém, 18 fouII possiveI • _.m-- • este Comisdo. "'1açIo de todos

os promlados que, no porIodo. forem conlempI8dos, 18 1110 6 possivel.

O SR. Luis CARLOS PEDROSO - É possfvel. Eu \linho. vou d_

niio t.ma l~.mas .... qula de _ com os premiados.

O SR. DEPUTADO ARNAlDO FARIA DE lIA - 1110 ..... -.gue

iComlsslo?

O SR. Luis CARLOS PEDROSO - SenIi -.gue i ComilSlo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE lIA - O _ podorilt_....

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO - Poderi. .... em

disquete, S8ria mais fácil.

O SR. DEPUTADO ARNAlDO FARIA DE SÁ - Já está ai?

O aR. LUis CARLOS PEDROSO - Ji trouxe, está aqui.

O aR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE lIA - Entlo. eu gostaria

que o Hnhor fizesse a enlrega parlI a Comi_, por favor.

O SR. LUis CARLOS PEDROSO - Porque eu fui, fui... lleputedo,

ExceI6ncIa, porque fel _.. Eu vim de Siio PeuJo parlI Brullla e fui peur o

excaeso, e niio deu atCC88IO de bagegem com • minha mal8 de viegem.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSlIANO· E... relaçio...

O SR. DEPUTADO ARNAlDO FARIA DE lIA - Quel , o perlode

_PI'i<r!ios?

O SR. Luis CARLOS PEDROSO - D8sde o inicio de ccnslituiçlo

de-.
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inicio?

III1IlI1lIÔOde93.

que período?

oortolo?

o IR. D!PUTADO ARNALIlO FARIA DE SÁ - E qtW1do foi o

o IR. Luis CARLOS PEDROSO - Foi em _ de 93.

O IR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Em _ de 93?

O IR. LUis CARLOS PEDROSO - Sendo o NU primeiro sorteio

o SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - De maio de 93 attl

o IR. LUis CARLOI PEDROSO - Attl &g04lI, julho da 95.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Foi o último

O SR. Luis CARLOS PEDROSO - Eu nIo Mi, eu prac;oo ver,

Deputado. Eu nIo vim prap8I1Ido para ..... sua pergunta.

A IRA. PRESIDENTE (Deputada ZUIaII Cobra) - Ant_ de cW a

palavra ao Ilustra R_, eu queria que V.Exa. raspondaaaa iquela última pergunta

quo au prometi ao Deputado Wagner Salustiano, que o aanhor nlo respondeu. Qual foI

a úllima pergunta?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sra. Presidenle, eu

nlo terminei. A aanIiora ..lá ma cortando a palavra?

A IRA. PRESIDENTE (Daputada ZUlllll Cobra) - NIo terminou

ainda? Bom, enllo volto a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. VoctI ficou tanto

tampo...

o IR. LUis CARLOS PEDROSO -Iuo.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - E a Tela Seno

tambMn podaria fazer a entrega de relaç10 doa premiados?

O IR. JOR FRANCISCO DE SOUZA - Eu trouxe, ..ti aqui,

deade o Inicio, _ outullm de 91 at6 agooto de 95.

O 8ft. DEPUTADO WAGNER SALUST1AHO - QuanlDO qullOl?

O 8ft. Jost FRANCIlICO DE SOUZA - Prov_, pelo

-. tam manoa quiloa, ... 1110 nIo significa que lanha manoa prtmloa. É porque

aimpraadofol~

O 8ft. DEPUTADO WAGNER SALUS'TlANO - NIo, moa nóa

_que_-. i_.Aa_

-._~,a aaadilo que DO sanhorH podariamm-um diaquata,

nIo' vardada?

O IR. Jost FRANCIlICO DE SOUZA - Podemoa_.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - Eu gostaria de

complemantar. Aqui ti de quem ti .... monte de papel? Es.. monle de papal ti da

quem?

A IRA. PRESIDENTE (DIputada ZUlall Cobral- Pape - Tudo.

O IR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO - Do P_Tudo de

quem foi sorilllldo? E de lodo mundo que comprou? Gostaria de obler .... intormaçlo,

tambMn. NIo l1l1I papal...

O IR. DEPUTADO NELSON OTOCH - AI seriun quinhentos

quilos. (Risoa)

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUITIANO - NIo, eu piaria em

disquata. O _ podaria, por gantileza... O aanhor tem eondiÇÕH dlllO?

A IRA. PR!SlDENTE (~ZU1811 Cobra) - NIo caberia na

Comi_o Deputado Arnaldo Faria de S....

O 8ft. Luis CARLOS PEDROSO -lnteI_, eu nIo poaso lha

inlcmw agora, Sr. Deputado. 1nfaIIzn*lta, eu nIo poaso lha inlcmw agora.

O IR. DEPUTADO WAGNER lIALUST1AHO - Corto, ...0_
tam axldIç6N de mam-?NIo agora...

O IR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas, l1l1I razIo do

adianllldo da hora, eu vou...

A IRA. PRESIDENTE (Deputada ZUIaII Cobra) - EnlIo, Ótimo.

Muito ob<igada pala 8U8 cornpraendo.

O IR. DEPUTADO ARNALIlO FARIA DE SÁ • Vou ma abltar de

parguntar, at6 porque aal8moa próximoa de Ordem do Dia - ]ti racabI até um

tolalon8ma de VOIaçIo - a o Deputado Wagner S8IuItiano _ lanha mais

anaiadade l1l1I pargunl8r.

A IRA. PIII!lIIDENTE (Deputada ZUIaII Cobra) - Sr. Deputado,

pelo amor de Deua, IÓ a última pargunta. Qual ,? Já foi faita.

O IR. DEPUTADO WAGNER SALUS'TlANO • Só a última

pergunta. sa Da v_ pagoa , Xuxa, a tambMn ao~ Filho a tambMn ao Chico

AnIsio á um valo< ftlco ou , um pan:anIuaI por lOllaio ou por arrecadaçIo, alguna coiu

nos.. sentido. E vollando a pedir 80 senhor a ralllÇlo doa compradores. E... aqui tia

elos sorieados, dos compradoras, atravtls de um disquele, nAo de... fonna.

A IRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlolI Cobra) - Es.. segundo

pergunta nIo vala mais. É a primairo pergunta, 16.

O IR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - Mas eu nlo estou

perguntando, estou pedindo.

A IRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlall Cobra) - Eu Mi, ma. íá

foi podido. Está em votaçlo ]ti lá genta. Por favor, mau senhor.

O IR. Luis CARLOS PEDIIOSO - Eu IÓ queria _ esclarecido

que o nobra Deputado nIo ma fez _ pergunta. Ela di..... havia coincldlnclo da

os contratadoa da Rode Globo sarem DO homans de pmpeganda do P_Tudo. O

- nIo ma faz _ parQl.Illa 'll*llO a paroantual ou o valor que .. pega á Xuxa

e Chico Anfsio. MM eu vou lha axpIIcar. Nós tlll1lO8 _ como contratadoa, com uma

l'8fTOJI18(açIo AgÔra, quem pode lha _ quanto ganha, iuo IÓ DO próprioa. Nós

__um cachI para que _ ...

O 8ft. DEPUTADO WAGNER SALUS'TlANO - NIo ~lli o

"quanto", pargunlaI ... altavtIa de um pan:antuaI, a fomI8 de pagaII*Ilo, ... um

pan:anIuaI, ou '" um tIlOl.
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quê? Por sorteio?

percentual?

o SR. LUis CARLOS PEDROSO - J: um cacht.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTIANO - J: um cacht por

O SR. Luis CARLOS PEDROSO - Naol J: caehà. ti fixo.

O SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO - J: um fixo. nao ti um

O SR. LuIs CARLOS PEDROSO - Naol Nao senhor.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlaiA Cobra) - J: um caehà fixo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Sra. Prosldento. ficou

claro que isso nAo ti assunto que é da nossa Comi&São. NAo tem nada a ver essa

assunto com a nossa ComissAo, absolutamente nao tem nada a ver. Ficou

absolutamente claro que titulo de capitalizaçao...

NÃO IDENTIFICADO - A nossa Comlssao nao trata de Jogo,

Exceiéne18?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Pardilo, perdao,

Deputado, perdão. Titula de capitalização, ficou aqui bem claro. bem definida. está

Está respondido. Quero agradecer a presença dos dois ilustres convocados, o Sr. Luís
previsto em lei, está prevista em leí. As empresas que aqui vieram estão sob

Carlos Pedroso 8 o Sr. José Francisco de Souza, agradecer a presença, agradecer.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Eu queria...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZulalA Cobra) - Vou dar a

palavra para vocA, porque em seguida. Só quero convocar, porque estamos com

pre.sa. E qu9l'O convocar todos os D9pulado....

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Pele ordem... Eu ostou

para falar há uma hora.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Eu estou pedindo pela

ordem. P..... questAo de ordem. Tem prioridade "pela ordem", Sra. Prosidef1te.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlalA Cobra) - Espera um

pouquinho. Ele pediu já a pelavra... A1iú o encorramerno ti dele.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Eu pedi pela ordem. Pela

ordem, está no Rogimerno.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Peie ordem eu já pedia

~,Joilair.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZulaiA Cobra) - Nós ostamos

num processo de votação no Plenário.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Sra. Prosldento. é uma

questão de "pela ordem". Se pode me cortar a palavra, tudo bem.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZulalA Cobra) - Entao, vamos

lá.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Eu apresentai um

requenmento e queria que elo fosse votado hoje.

A SRA. PRESIDENTE (Doputada ZulalA Cobra) - Mas agora nao

dá tempo.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Nós tomos quorum

suficiente para votação.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlalA Cobra) - Nao, mas nó'

temos uma reuniAo, amanhA. às 14h3Omin, só com a ComissAo. Eu pediria aos Sm.

Deputados que fIZessem 8;o.QOOtiloZ8 de estarem aqui às 14h3Omin, amanhA, para a

gento votar todos os requerimento•. Nao '" só o seu, Deputado Jovair. Temos outros

requerimerno., também, na mosa. Com a pslavra o Relalor.

wpervisAo e fiscaliZação de um órgão governamental. Se está certo ou se está errado,

tem que ser visto de outra maneira. O que nós, aqui na CPI do Bingo, data venia não

temos absoluto... ficou provado que ISSO não tem absolutamente nenhuma IigaçAo com

bingo. Nao podemo. desvirtuar a direçao da nossa CPI. Nós estamos com essa CPI...

foi aiada com o objetivo de fiscalizar 05 bingos no Brasil a, Sê nós formos achar que

Tele Sena tem alguma coisa a ver, Ululo de capitalizaçAo, nós temos que chamar aqui

o Governo Federal, que faz a Sana, que também é jogo. Temos que chamar aqui...

(Fora do miaofone -Inaudivel.)

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Nao tem nada a ver com

bingo. sena nIo tom nada a .... com bingo, Loto nao tom nada a ver com bingo. Bingo

ti uma coisa dfferante e ficou aqui provado. E eu só quero lembrar aos ilustres

Deputados que capilalizaçio... Eu linha cinco anos de idade, lá no mau...(Nao foi

gravado o final da reunilio, por problemas técnico•.)

ATA DA 17' REUNIÁO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 1995

Aos treze dias do mes de setembro de mil novecentos e noventa e cinco, às quatorze horas e
cinquenta e cinco minutas, reuniu-se no Plenário numero nove, Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, em Brasilia, Distrito Federal, sob a presidência da Deputada Zulaíê Cobra, a
COMISSÁO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A INVESTIGAR A
SITUAÇÃO DOS BINGOS NO BRASIL. erisda p.to Requerimento numero dois, de mil,
novecentos e noventa e cinco, com a presença dos Deputados Carlos Santana, Eurico
Miranda. Arnaldo Faria de Sá, Msrquinho Chedid, Nelson Otoch. Padre Roque, Ricsrdo
Gomyde, Vicente André Gomes e Zulaíê Cobra. ATA - O Deputado Nelson Otoch solicitou a
dispensa da leitl,lra da Ata da reunião anterior, no que foi atendido, sendo a mesma. a seguir,
submetida à votação e aprovada por unanimidade ORDEM DO DIA - Reunião ordinária para
tratar de assuntos internos O Deputado Arnaldo Faria de Sâ chamou a atenção quanto ao
prazo da CPI para conclusão de seus trabalhos e • juntamente, com a Senhora Presidente e o
Deputada Nelson Otoch discutiram a reportagem do Correio Braziliense, de 10 de setembro
de 1995. sobre a atuação da Comissão e a criação de CPIs dos Bingos em vârias Assembléias
Estaduais, inclusive no Distrito Federal Em virtude da existência de vâ.rios requerimentos com
propostas de convocação, a Deputado Eurico Miranda sugeriu uma triagem das nomes das
pessoas a serem convocadas peta Comissão numa tentativa de que se alC2Ilce o consenso e,
para tanto, aprcSf:ntou uma relação de pessoas a serem convocadas Srs José Grille Sancruno,
proprietário dos Bingos Arpoador, Ricardo Sampaio da Fonseca Praça. proprietário do Bingo
North Shopping e Francisco Recsrey BUsr, proprietário dos Bingos CharitaslScala e Treze de
Maio, Fernando Mendes Dias, proprietário do Bingo Itaim, Ricardo Steenfeld, proprietário
do Bingo XV de Novembro, Edgsrd Novaes, proprielário do Bingo SportlPsmplona e
Alejandro Figueira.. proprietário do Bingo Olimpia. ficando 05 demais requerimentos para
uma etapa posterior. O Deputado Wagner Salustiano, que havia apresentado dois
requerimentos, retirou o que propunha a reconvocação dos dirigentes do PAPATUDO e
TELESENA e manteve O pedido de informações à SUSEP - Superintendência de Seguros
Privados referentes às empresss de títulos de Capitalização INTERUNlON S. A e
LIDERANÇA S A A Senhora Presidente submeteu à votação os requerimentos dos
Deputados Eurico Miranda e Wagner Salustiano, sendo os mesmas aprovados por
unanimidade. Em seguida, o Deputado Ricardo Gomyde se manifestou quanto a reportagem
do Correio Braziliense, de 1S de setembro de 1995, explicando não serem suas as palavras
\lSlIdas pelo jomalista e O Deputado Csrlos Santana propôs a criação de uma subcomissão
para re3lização de diligência, hoje, às dezenove horas, oas principais casas de Bingo de
Brasílilt Sua proposta foi submetida à votação e aprovada por unanimidade, sendo a
subcomissão composta pelos Deputados Jovair Arontes, Msrquinho Chedid e esrlos Santana,
bem como pelos analistas de finanças do Tribunal de Contas da União, que acompanham os
trabalhos da CPI e três seguranças da Câmara dos Deputados. A reunilo foi gravada e as
notas taquigráficas, após decodificadas, serão anexadas aos autos do Inquérito. Nada mais
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havendo I tratar~ I Senhora Presidente declarou encerrada a reuníão às dezesseis horas e dez
nünutos. convocando reunião para o dia dezenove para tomada de depoimento dos Senhores
Jose Grille Sanchino, proprietirio do Bingo Arpoador, Ricardo Sampaio da Fonseca Praça,
proprietário do Bingo North Shopping e Francisco R~~y I"i.!"" proprietário do Bingos
CharitaslScaJ. e Treze de Maio E p"'. constar. eu. MlVvr . Mari. Auxiliador. B.
Montenegro, Secretária, lavrei I presente Ata, que, após lida e aprovada, será as~.,)a pela
Senhora Presidente e encaminhada à publicação no Diário do Congresso Nacional ;#';#l;1 /

ASRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaii Cobrai - Declaroa_

os trabalhos d. CP! dos Bingos. Só queri. informar... Posso i_r_1 Eu afj

~
queria~para a cali haja de manhl. Mas. ontem. na Ordem do lJla da Ctll1Jlra Dlo

salu a CP! do Bingo. E. por incrtvol quo paraça. haja saiu. Do ontem. nlo tinha. Procurei.

• Dlo tinha. Nlo saiu. Era imporlanlo lo< saldo. porque tinhama. dois dapohnantoc

ImporIanlll. Haja... lá • CP!: ~.unllo Inwna. (RIsos.)

O IR. DEPUTADO ARNAlDO FARIA DE SÁ - Sra. _ ...

A IRA. PRESIDENTE (Daputada Zulall Cobra) - Pois Dlo.

Dapulado Arnaldo F... de Sá.

O SR. DEPUTADO ARNAlDO FAftfA DE SÁ - Só quaria soIlci1ar

de V.Ex" provid6nci1la junto á diraçlo da C_o IMporlÚwI. que convocar UII1Jl .....,110

numa sala _ • para nIo lo< ....110.

A lIRA. PRESIDENTE (Daputada Zulall Cobra) - ~ wrdada.

O IR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Entlo, ou queria

. lavrar o mau~ InlcIaJmanta : quo nós _ uma sala

a<!eq'*'" para _. Porqua ioao aqui' um labirinto•• para Dlo ter raunilo. Ouat dizer,

_manta __ natiZada porqua OI companhalros. panlslen1M, anconlraram

_ Mia. Achar aqui nIo' fàcII.

A SRA. PIlESIDI!NTE (Daputada ZUJali Cobra) • ~ wrdada. ou

_oIochago_.

O SR. DEPUTADO ARNAlDO FARIA DE SÁ - O primliro detalhe

A SRA. PRESIDENTE (De!>utada ZUIaii Cobra) - Nlo. o meu

atraso de chegar aqui ás 15h Dlo foi por causa disIo.

o SR. DEPUTADO ARNAlDO FARIA DE SÁ - Sra. Prasidenle. em

Hq06ncia, uma questto de ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaiô Cobra) - ~ que .u tiv.

uma ch1lmada no Mln($\jrlo. O Brassar pracisava multo fll.r comigo. Ontem. disse para

o Br~ 'Nlo vou. porqu. lanho a cpr. E haja di...: 'Eu vou. porque o Planárlo

tennlnou m.ls cada•• a comlSSlo de Jusllça IamWm". Mss Dlo deu. porquo nlo dá.

AImofar com o Mlniatro 010 dá. ~ cortar da ogand.. porqUI ..... Ministros Dlo

almoçam. Entendeu co""O .1

o SR. DEPUTADO ARNAlDO FARIA DE SÁ - Eu lenho uma

q.-o de ordam. S... _. 0'-0 de onlam no sanlldo do saguinte: nó.

lemoe apena0 mais trInte dias d. p<aZO para .poraçllo dos ...u/lados objalo da

convocaçIo da noesa CP!. quo • a .poraçllo da oituaçlo dos bingos. E oslou

preocupado, pofque, ao che;af na reun\l.o de hote. recebt uma cópia com UtM árie •

raqu.rimanlos que convocam II1JlIa de vinte passou. Enllo. deasa forma. vamos

convocar por convocar. nlo vamos chaglr a rasultado _huml E a quastlo de ardam

50 baNia no sagulnte: ou participai já de ctiv.rsas outras CPII • Comiu6as. E lodas as

vazas em que htI raquerl_ convocando _ ou aquala 011_ para compa....r.

sompra htI a manifMtaçlo do RoIaIor. E ou lenho astranhado que na nosaa CP! os

raquarimantos slo colocados am volaçlo som a mlnlfntaçlo do R.Ialor.

A IRA. PRESlDiNTE (De!>utada Zulali Cobra) - Nlo. mu ala lO

man_ sim. Ele inclusiva. com rilaçlo ao de ontam. o dapoirnanlo dos dois•••

'i:í;;tO SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - • Papa-

que queria 81'11 IaVfl;r estw protesto • exigir que .s próximas reunl4es sejam reIllizadas Tudo,

numII sala de acesso...
«A.c..\<.....

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulali Cobra)~'
ASRA. PRESIDENTE (DeputadaZulaiéCobra)-Ji_onollldo. Papa-Tudo. ale tinha sido contra. Dopais dlssa: 'Nlo. vama. ouvir'. E deixou. faz

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Acho quo I nossa quastlo d. ouvir. para provar quo nlo tinha nada contra. porqUI OUVI por parte do

soe_rio._. faz todo o asforço. mas. na _dad..... Daputado Javalr • ins1lllncla de quo .ra imporilnte. MsI ..ma. _ paio crivo daIa

A llIA. PRESIDENTE (Deputada Zulaii Cobrai - Dopandl de tudo Isso.

quem1 O IR. DEPUTADO ARNAlDO FARIA DE SÁ - Mu o quo ou

O IR. (Nio idantillcado)- Qnlervançllo fora do ml<:roIon.. queria iustamanla propor ara Isso. passando paio crivo do R_. ali para que ala lO

lnaudlval.) canlre naquelas passou quo ala acha lI1Jlis imporilnle convocar. _ vai tenninar o

A SRA. PRESIDENTE (Doputada ZUlaii Cobral- Enllo. voc6 já p<aZO' Dlo vamoo chagar a conclusIo _huma. Por abaurdo. Sra._. nó. já

paga tcdas as salas para as nossu ,"uniões 116 o final do ano. lemos aqui um raquari_ raconvocando as masmas passou quo astiveram aqui

O SR. DEPUTADO CUNHA BUENO - SO'l testemunha disso. viu ontem. Enllo. achO quo som a manifallaçlo _ do RaIalnr para cada um dessas

Oaputado. porqua o atraso da Prasidanle... raqu_. ou Dlo vou votar mais raquarimanlo _hum. soja de quem for.

A lIRA. "RESIDENTE (Deputada Zul.lô CObri) - Já _ AsRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlali Cobra)- Está carla.

.-g;slrado. O Sft. DEPUTADO N!LSON OToc;H - Sra. _. pala

O SR. DEPUTADO CUNHA BUENO - Sou ..temunhl disso. Ofdam.

_ o _ da Praaidanle foi porque .Ia MIava pardida no corr>Idor. Enconlrli com A SRA. PIlESIDENTE (Daputada ZuIa!i Cobra) - PoIs Dlo.

ala áS l<1h3Omln. Daputado NaIaon Oloch.
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o SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Eu gostaria só d. lembrar,

para que a gente pudesse ink:iar de fato e de direito 11. reunilo. que fo55e posta em

vot:aç:lo a ata. cuja Idura GU ji proponho qu. saja dispensada, para que Rnt50 os

_. possam _aberl<>s.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaii Cobra) • Vamos colocar.

Bom, colocada entlo em votaçIo a ata, dispensada JetbJra da mesma pelo nobre

Deputado N.Ison Otoch. Est* em votaç;to. Os que estiv.rem d••cordo permanoçam

como estio. (Pause.) Es1i aproveda a ata. Bom, feKo Isso - ia pór a ata quando .1. pediu

uma qUHtlo d. ordem -, vou dar I pIIlavra ao Retator. porque eu quero discutir alguns

andamentos da Comisslo. porque lU acho que temos já uma coisa muito clara na

Comisslo: que o bingo como esIâ nlo pode continuar. Esta' a impresslo que eu tive

d.poIs de varios depoimentos d. Secretllrios d. Estado. O bingo nlo • bom nem para o

clube nem J)llra os Estados. Entlo, ou vamos tirar esse bingo da compet6ncia dos

Estados • deixar ~nI • Unllo, ou nós tiramos a Unilo, que é mais simples, e passamos

a compettncia do Imposto de Renda, que 6 o que dll mais, paua os Estados. E o clube

com uma porcttntagem maior. Porque sanlo 010 adianta o clube ganhar 1%, uma multa

deste tamanho, I aljj$ os clubes estio cansados d. muttas. Nós tM'los o caso do

\~()..~} I \l.o..\,w.......: !
~ especificamente. o depoim.nto dela, ali" o depoimento do~

_ i dlsposlçlo d._. uma cópia J•• É um depoim.nto muKo claro••m que .1. fala

que o 510 Paulo Futebol Clube tem uma muttll d. 5 milh6H, 7 milht5M d.· r_is, 7

milhões de reais. que se ele executar ele fecha o clube. Ele tem 20 milh6es de muttas.

Sato milhO•• d. roai. do do 510 Paulo Futebol Clube. Dos sete a16 o vinte...

o SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ _510 13 milhOes.

A SRA. PRESIDENTE (Depulllda Zulali Cobra) - (Inlntellglvel) de

clubo. Quor dizer, .mlo, nlo di. Elo nlo ganhou nada, nada. Elo diua na Comis.do.

EI. ganhou 1 mllhao • meio d. jan.iro de 95 a16 Julho da 95. Por qU6? Porque taxa.

Entlo. acho que tema. isso mutto...

O SR. DEPUTADO CUNHA BUENO - Quem ganhou?

A SRA. PRESIDENTE (Depublda Zulaii Cobra) • Um milhlo •

melo. na Secretaria de F_. o Qnintellglv.n. A Secretarie de Estado ficou com 1

mllhao e m.io 156 de. taxa. pegas pele. ca... d. bingo, E Isso porque, no Estado d.

810 Paulo. a taxa , de 1.4 mil ....is. No Rio Gra~ do Sul. no Rio de Janeiro ti' no
I

Pal1lni, • d. 200 mil reei•• Olha a diferença de Estadosl

o SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - 5111. Presidente.

pela oportunkillde .. inclusive queria pedir a atençlo da secmaria, ~ra que pudnse

trazer a _ Comlsolo uma mat6rie do "Corr.io BIlIzII_' de hoje.

A SRA. PRESIDENTE (Depublda Zulaii Cobra) • De hoJ-?

O SR. D!õPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - De hoje.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaii Cobra) - outra.

Ó SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ • Do "Corr.io

Brazillenseo, que o Blnglo de Bra.llla ~ .ntregando os carros Imporllldo. s.m

documenlaçlo para os ganhedores. Es1i aqui: "Bingo d. Brasllla _ .ntregando os

carros importados 31m documentliylo·. Está no -Correio BruilienH· de hoje.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Em cima de nó., aqui••m

GoiAni•.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaii Cobra) - Agora, nó.

tAlmos aqui. pela oportunidade...

o SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Entlo, estamos

perdendo tampo com uma coisa • deixando de ver um negócio que • Impo<tanle. que • o

bingo.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulali Cobra) • P.la

oportunidede. j6 que voct falou da oportunidade. lembrei. Isso aqui salu no °Comtio

BIlIzII_' de domingo. Voct. vil1lm isso? Viu, Otoch?

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH· Nlo. nlo vi.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulaii Cobra) - Mondaram pal1l

mim. AIlta. foi o Marco Aur6lio que mandou. assessor de _nela. uma xerox para o

_rió. E eu pedi _o a originei. Isto aqui. um absurdo.

o SR. (Nio ldentiftcado)- Ontervençlo fora do microfone.

lneudlvel.)

A SM. PftESlDeNTE (Deputada Zulaii Cobra) - CP! sem rumo. E

que ele coloce o noeao~. o Gomyde, d_ que CP! precloe de ume

CP!. Ele disse que nlo disse Isso. Inclusive olJtro que aparece tamb6m na~am,

A SRA. PRESIDENTE (D.publda Zula" Cobra) • CPI sem rumo.

E que ele coloca o nosso Vi~Pr95ldente, o Gomyde, dizendo que CPI precisa de uma

CPI. Ele disse que não disse ISSO. Inclusive outro que aparece também na reportagem,

Vicente Gomes, disse que deu uma entrevista, mas não deu naquele teor. A mim dIZ

uma frase qualquer mInha, diz que ninguém sabe de nada, dos Secretártos. Até do

,r~ ,,(1); --t'
Nakand(mas o Nakano'láisse. E o depoimento do Nakano· faz uma gozaçAo, dizendo

(')..
que o Naka~Ao sabia de nada. Quer diZer. ti um absurdo! Foi o melhor depomiento

...-C'J
do NakanoYE outra. O qUê falou da minha frase é uma frase boba. Mas aparece uma

situaçAo que constrange. Isso ai eu sei o que que é. É vontade de destruir, porque o

bingo causa problema. Jã tem gente sabendo que nós vamos fechar o bingo. Já ouvi

comentários de Deputados no plenário dizendo: "Zulailt, vocês vão fechar os bingos.

nao 6?" Então, ...... coisas loda. r••ultam nisso ar. E acho também que isso foi um

pouco do produto de que na terça4eira nós iríamos ouvir a Tele 580. e o P8pa~Tudo.

porque nAo sei qlJtftTl é esse jomalísta do "Correio Brazilíense". Vou mandar ver isso na

assessoria do PSOB, de imprensa. Porque isso ai foi uma matéria que mereceria, por

parte da ComisaAo, hoje tirar uma moção de repúdio. Isso aí para mim é um absurdo!

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA· Sra. Praaidonl., ne...

.entldo, quaria só dizer que quando fiz....m .... reportagem me ligaram. E o inturto

também era atacar duas pessoas aqui nesta Comisslo. Quero deixar isso bem C!Bl'o. O

intuito era atacar o nosso Relator e o Marquinho Abi Chedid, por caUN da questAo da

hgação com os times de futebol. E ai comecei ao contrário. dizer que nAol Ar, nesse

sentido, o tempo todinho a reportagem...

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - E.... relatórios

(inaudíveJ) errados.
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o aR. DEPUTADO CARLOS SANTANA. Eu nlo nlou dizendo re.ponsabilidade, um serviço muito grande a todos o. E_ da Federaçio se a

que 6 s6ria .... quelllo. A1gumu pessou... gente puder, no prazo que temos e que extingue-H em 23 de outubro, reeimente

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· A única coisa important. apresentar concJuallea objetivu e da lagi.llIÇIo, de modificllçlo, para que ....

(ineudivel). assunto nllo fique maia proc:taItinado, causando desconforto • lovantamento paralelo

O aR. DEPUTADO CARLOS SANTANA .. Nilo, Depuledo EUlico, em quase todos OI E_ de F~. EtIIm~....... colocaç6el que eu

eu nlo lIItou... Voc6I 010 eIlIo... Eu 010 estou dizendo, eu 010 lIItou lIgOI'II... NIlo queria oferecer. E informar que Bra.nla, a partir de hoje, tamb6m tom a lIU8 CPI.

••1.6 o Carlinhos gozador, 010 ut.6 o Carlinhos vaSCllino. Estou dizendo. Estou ne A SRA. PRESlDEH'TE (~ ZUIaI6 ~) .. E olha,

mesma linha da Pre.idente. Entendeu? É 8l1lender a mponubilidade que a gente Deputado NoIson~ lSCho que a .... conolderaçlo 6 tio boa, porque nó. temos

ut.6. NIlo cometer Iobre iua. Podarl. muito bem dizer. M, 010, iua, aquiio outrol aqui um prazo al6 23 de outubro. Acho que 6 um prazo bom, porque nós já lama.

Mã. acho que a gente tem que ter um minimo de 61ica entra a gente _ nntido, al6 delineado na nona cabeça...

se a gente ..1.6 quorando da" UTllI boa conbnuidade a nivel do l1OHO trabalho. O SR. DEPUTADO CARLoa SANTANA .. Pode .... pnxrogado.

A aRA. PRESlDI!NTI!(~ ZU1a16 Cobra) .. Olha, tom maio
A SRA. PRESIDENTE(~ ZUla16 Cobra) .. Pode ....

UTllI coiIa que eu quero d_. E.sa quelllo do bingO aperantement. 010 6 nada. É
pnxrogado, mas eu queria dilCU!ir illO com a CominA0, com O R.Ialor, porque acho

al6 motivo de gozaçIo. Eu me lombro muito bem quendo o Governador~o Cova.
que depois do dia 23 de outubro já 6 novembro, claro, E novembro já _ no final,

cIiegliu para mim. dilU o seguint.: 'V0c6 ut.6 na Cornlnlo do. Bingos, n. CPI doi
pera dazornCro. É final di a'lO. Acho que já começa UTllI flU da Casa diflcil, com

BingOs? V0c6 .al6 n. cominlo doi caninos, jogo do bicho? ZUJail, o que voc6 ut.6

fllZando lá?" "Fazendo uma coi.. muitoi~e, Governador." E, quendo chamei o

lIlo.\""-,,,l:}J
~ num canto, agora no almoço, estivemos no palácio, e discuti essa

possibilidade de o Estado ganhar, o Mário Covas na hora chegou perto. Ele disse:

"Escuta, como é que é essa história, Zulaíê?" Quando contei que o bingo poderia dar

ao Estlldo um rendimento, que a (ininteligível) de Estado ficaria bem mslhor, porque já

que compete ao Estado a fiscalizaçAo, port8nto a competência ~ quem fiscaliza ganha,

e "lo como , hoje em dia, que quem fiscaliza nlo ganha ~, ele ficou muito interessado

Entlo, o bIngo é coisa seriíssima ne!lts Pais, E nós nAo podamos admitir que uma CPI

que' estuda um jogo d. azar que sa lrlIllstÓnnou num jogo legal, que nAo ó

capitalizaçAo nem nada, ma. 6 um jogo legal porque eal6 na lei, fiquem ai agora

a_..... pequena. farpa. para dizer que i.to aqui nilo vai para adiante, que nAo

vai dar em nade, como se nós fôssemos débllis mentais, como se nós fOssemos

incompelenl•• e alá corruptos, porque a im_1Io que d6 6 que 010 queremo. chagar

á lugar nenhum. Entio, eu fiquei mu~o ch.teada com a reportagem. Padi ao Ricardo

Gomyde que .stiv_ aqui hoje, até P"'" flIZer a justiflCltiva dele. infoJizmenla ele niIo

811.6. Em todo caso, vamo. dor poiavra e todo. e passar. palavra pera o Relator.

O aR. DEPUTADO .. Sra. Pre.idente, pel. ordem.

A 8RA. PRESIDENTE (Deputada ZU1a16 Cobra) .. Poi. 010.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH .. Eu gostaria de chamer a

alençAo doi companl1airoa de que a nossa responsabilidade, al6 dando uma cor ao

que a Presidente acabou de falar, 6 muito grande, porque já existe om vário. Esbodo.

da Faderaçio CPI doi Bingo.. E, ontem à nolI., vi pela telavillo o Deputado da

Aaaembl6ia Distrital de Bra.i1i. que teve aprovado o seu requerimento para inslalar

uma CPI de Bingo em Brastlia dar uma entrevista na televisAo. E 81. inclusive fez até

uma mançlio de que o trabalho ia ..r em sintonia com a CPI do. Bingos da Clmlltll

doa Deputados. EntIo, eu acradito que e.taremo. fazando, além da nossa

votaçOea na Casa, etc. e tal. Acho que nós pedlamo. lermi__ Cominlo se

fizarmoa um onxugamento de todos OI depolmentOl qUI nós vamos t.... E, se nó.

tivermos já uma idéia do que nós estamos pensando fazer, ficaríamos com este prazo

de 23 de outubro. Mas é claro que isso aí pode ser prorrogado. Vou dar a palavra

entio ao Oeputado Eurico Miranda, que é o Relator, para ele se manifestar a respeito

da tudo qUI nós dissemos até agora.

O SR. DEPUTADO CUNHA BUENO· Bom, o Arnaldo niIo deixa o

Relator falar, Sra. Presidente.

O 8R. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ. Nilo, nllo vou falar.

O SR. (Nilo 1_.)- (Intervençlo fora do microfone.

inaudivel.)

O $R. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Eu acho que realmente

quem está interuaado em apurar alguma coisa em relaçlo 801 bingo. - e acho que

110 lodo., se niIo 110 tocIos 6 um. gnsndI maioria - já cIiegliu a uma concJulAo de

que se nós continuarmo. _ maneira 010 vamo.~ a lugar nenhlJrn. 1110

porque a gente ut.6 atinsndo para todos OI iados • alá acabando 010 chegando a

nenhuma concJUIIo. O que a gente já... P.... aqueles que 010 sabem, nó. já

chegamos pelo menos a UTllI concIUIIo de que existem em atividade doi. tipo. de

bingo. Isto aqui 6 uma CPI de Bingos. Existem om _ doi. tipos de bingo. O

chamado bingo permanent., que 6 um bingo que tam um lugar fixo, que t.m um

lilboma ._ico, que H apura, que tem venda de cartola, um após o outro. E.t. 6 o

chamado bingo pannanente. E tem o chamado bingo aventuaI, que 110 bingos qUI o

cara faz pela t_llIo, que o oujeiIo faz no campo di~, o sujeito reúne e faz...

EII. fazem... S~o empresas diversas, e que dificilmente nós vamos conseguir PtQlr

.i~U"'q..... armadores ou desse. operadores. Nó. v.mo. poder 6 sair daqui COf11

uma conclusAo que a gente tem de criar mecanismos que nAo permitam que 85

Secretarias dêem autorizaçio para a realizaçAo desses bingos eventuais com tanta



22460 Sábado 16 DIÁRIo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Setembro de 1995

facilidade. Mas nós podttmos. isso SIm, verificar em relaçAo aos bingos pennanentes.

Até agora,

o SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Quando _ai

começar ISSO?

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Vou chagar lá. Até agora.

nAo con$8Quimos fazer objetivamente nada. Primeiro, cercamos 0JIT1 os Seaetários.

procuramos saber o que aconttlCia na Socretalia, nas CPls que astil<l.., Mas

objetivamento, em rollÇilo 80S bingos parmanontos, nilo consoguimos fazer nada.

Como regimentalmlM'1t8, e a ilustre Presidente tem f.ito isso, ela encaminha os

roquorimenlos pari a convOCllÇilo pari o parecer do Rolotar, tonho pedido para

convocar mais de cir1qOlnta pessoas, de diversos Deputados. Fit uma triagem.

o SR. DEPUTADO CUNHA BUENO - Sr. Rolator, uma aparto

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA. POIS, nlio.

O SR. DEPUTADO CUNHA BUENO - Acho que a gente podia

fazer uma planilha na Comisslo. faturamento e todas essal coisas que quer8lTlOs

saber e mandar no pedido de convocaçio, par;! que eles nos enviem isso no prazo de

dez dias. Mandem com anteced6ncia. Sento. no dia, o sujeito vai chegar aqui. vai

trazer um pilha de COisas. Ninguém leu nada. Nilo adlonta. Nilo tomos nem o quo

perguntar.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Nilo. Isso ele traz de

Imediato. se convocarmos eSHI unhorel para a próximll SIJfMNI, dizendo a eles que

tlm que trazer ..... tipo de docUmentaçlo, elol jj trazem. Nilo vejo nenhUm

direcionando no ~do de que primeiro, fOuomos buscar os operadoreI de bingo. A problema. Polo contn\rio. Nal perguntas. vamol poder checar. E as denünclaa todas

proposta que estou trazendo hoje • no sentido, na triagem quo fiz _ os di_ersol que a gente tem, pela primeira _02 _amos poder comprov....

pedidos <lU4l tOmol, de _inno. a convocar OI tnIs principail operadores de Silo Paulo O SR. DEPUTADO CUNHA BUENO • EntiIo tomol quo ter pelo

e OI tnIs pnncipais operadoras do Rio de Janeiro, que silo a figura do Sr, Fernando menoo dual horas pera tirar xorox na COIOlOsilo. do docUmento quo ale vai trazer. Elo

Mondes Dias, do Bingo ltalm, de Silo Paulo, o Sr. José Grimi Sanchino (?), do Bingo traz um docUmento

Arpoador, do Rio de J.noiro, OSr. Ricardo Stonfleld (?), do Bingo YN de N<wombro,. da O SR. DEPUTADO EURICO Il1RANDA • Tudo bom, mas vtlf8m

Av. Liberdade, no Liberty Ploza, o Bingo Pamplona, do Silo Paulo, quo • o do Sr, bom. O que estou tentando é dar uma diroçlio. Faríamos, primeiro, a convocaçilo

Edgar Nov_,1lIII o Bingo do Norto Shopping, no Rio de Jonoiro, quo é o do Sr. dessas pelsoas. Há também • que astou aprOClando o com o compromillO de trazer o

meu parecer do pedido da convocação do pessoal da SUSEP, que acho que deve ser
Ricardo Sampaio da Fonnca Praçare o Sr. FranciSCO Recarey Vilar. que é operador

a segUIr à convocação desses. Foi feito ontem um pedido num requerimento. Acho
de três bingos no Rio de Janeiro, no Charitas1tak no Scala" e no Treze de Maio

que. se a gente começar a convocar por solicitaçAo de cada um. se v0c6 qUiserem.
O 5R. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Ele é mUito amigo

leio para voces.
dO".(lnaudiv.l)

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Doputado Eurico Miranda,

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - É um dos pedidoo,

eu gostaria de fazer uma pergunta a V.ex..

Tenho aqui alguns.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH • Sr. Rel_, V.Exa. me

penn~e uma observaçilo?

O SR. DEPUTADO EURICO MtRANDA • Poil niIo,

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Se V.Exa. pudor dar uma

.nxugada nillO e convocar doil do Rio o dois de Silo Paulo, acho que seria suficiento.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Nilo, mal poderlamos,

se V.ex.. me pemI~e". l'd'l:J que .. simples. O quo eu ia prnpor" que na COIW<'CllÇiIo

nOs já os inti~ a trazer alguma doclanontaçiIo, que é importante pari nós,

como faI1Jramonlo, já na convocaçilo eleo fossom obrigados a trazer o faturamer1to, o

recolhimento dos impostos, etc. É fácil convocannol todos até pari o mesmo dia, que

niIo vamos ter nenhum problema,

O SR. DEPUTADO CUNHA BUENO - Sr. Relator, cfjj Iioonça?

O SR. D!PUTADO EURICO MIRANDA· Exato. Mal niIo vamos

questionar na hora. Eu ia sugerir que, na con.OClIÇiIo, nól jj lOIicitásemoa que

trouxeuom o MU movimento, em termos de f_o, em termos de nICOIhimento,

em termos de qual a participação que dão a05 clubes. efetivamente. Ai, vamos ter algo

de concreto.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - POli, nIio.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH • Eu acho quo só teria

cabimonlo convocarmol o representante da SUSEP se 0Ila Camiuilo entender que

capttlllizaçilo oi objeto da nossa CP/, Se osta Camiuilo entender quo niIo • objeto

delta CPI, vai ser mais uma auditncia inócUa, como • mim, pessoalmente, me pareceu

a de ontem. Eu gostaria de fazer um requerimento, se for pertinonto, para que sejam

ouvidos os membros d. CominA0, paira ôeliberarem sobre le eata CPI considera que

de_emas continuar nesta CPI do Bingo, porque de uma coi.. nIio tenho dÚ'lida e

ontem expre....i mou pensamento, quo ~oremos ao final doi trab«lhoo, se

entondlrmol que nilo devamos entrar na capitalizaçilo, l'OCOfl*ldar uma CPI para a

capitalizaçilo, especiflCllll'lOllto para a Tolo Sana e para o Papa-Tudo, pa.que a mim

pareceu apenas que aquelo. doil senhoras silo dirotorol de grandes negóCiOI, com

grande lucratividade, mas que legalmente estilo com suporta, OOS órgiIos, pelos quais

a legisllÇilo dá suporta niIo estilo sendo eflCientel o compotentH na fiscalizaçilo. Era

o requerimento que eu queria apre8ttnta, para que possa ser ouvido, após discutido, o

Plenário desta Comissio.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANT!S - Pela ordem, Sra.

Prosidente.
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palavra.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlall Cobra) • T.m V.Exa. a

mim ou a palavra'?

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - V.Exa. quer um apart. a

dois,

o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Eu fIZ um requerimanto

li Mesa, o o..... requerimento obviamél1lo Deputado Otoch com tocill a certaza a pela

própria norma regimental li nece.sério que ... ap<ecia pelo Planário. Evldent.mMt••

que vai ..... OU""" moi. uma vez corroborar a. pel.vras do nobre D.putado Wagner.

da neces.idad. prement.... E quero atá lembrar uma col.. important•. Ontem. di.SQ

lJIl18 coi.., que é verdadeira. Ouando você ann. uma arapuca para pegar um

passarinho você ••tá sujeito a pagar um inhamllu, uma rolinha. Você .8llllUjailO a

pagar vário. tipo. ~ pessarinho., ou vários tipo. da... No nolSO CII!O, lOtamo. com a

arapuca armada, que á a CPI, para pegar alQUf1' malvarseclor.. cIlllai, que é que.tIo

d. CPI do Bingo, ma•• de rapent., ... coi um peixa graúdo n.... rede, I importante

que a gente aprofunclll a dlSCllSdo. Por quo nAo? S. tamo••nlendimanlo • eu tanho

.... entendimento claro. apóa a fal. dequele. doi. cidadlio., dequal.. duas peSlOS.

que vmm aqui... Se do "laranja" ou nAc, QSM é um outro problema. hJ concluir as

fal.. daqual.. du.. pe.soa., ontem, eu fiquei conviclo, como o compaohalro Wagner

fico~ 8 lJIl1l séri. de outro. companheiro. ficaram convicto.... NIo I capitalizaçAo. É

jogo. Se é jogo, é bmgo. Parece com bingo. Se e bingo, temos que arrolqr. ouvir,

dissecar ao ponto de ter a certeza da que a CPI do Bingo, no mínimo, poderá fazer o

seguinte: mandar uma orientação à SUSEP, de que ela deve tirar aquelas arapucas

que estão armadas para o povo cair, tipo Papa Tudo e Tele Sena, que as enquadre

como bingo, como jogo. Porque elas sAo jogo SIm, Esse é papel desta CPI sim. é nossa

papel como Deputados. Quando você, Investigador de Palreia, sai para investigar um

caso o acho. outro é sua obrigaçAa levar a cabo a sua investiglção. mesmo que o

objetivo da sua investigação não seia aquele iníCia!.

A SRA. PRESIDENTE (D.putada Zulal' Çobra) • Eu ad10 que

até você t.m razAo, a parilr d•••••eu racicclnio, de quando você está procurando

uma coí~ podl encontrar uma outra coisa, e a nossa obrigaç60 de Parlamentares ê

aprofundar tod.... invastigaç6a•. O ••u requenmento é no .antido d. quo possamo.

Ouvir a SUSEP. É elte o requerimento que está na minha mio e está também na mão

do Relator. Est8l1l?s analisando cada um dos requerimentos, Ontem, eu até tinha

anotado ~ui que no final ficou sendo a SUSEP. Banco Central, também ouve essa

COOlJideraçio, R9C8ita Federal, que já vamos ouvIr dia 27 de setembro, sem ser qu~rta

próxima, dia 20, é a outra quarta, o Everardo Maciel vem, e os Correios, isso fteeu

dentro da idéia de ontem, Banco Central, que é bom até. Por que nAo, ouvir o Banco

C.ntral?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Pra.ldent., .u ••tava no

maio da minha propo.ta.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlall Cobra) • Pai. nAo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Eu ••tava tont.ndo

termInar, porque isso vai reso,bler tudo.

O 5R. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ • Eu padi"a a

palavra,

A aRA. PRESIDENTE (Deputada Zulal' CQbra) - Eu néo e.tou

com • pelavra.

O 5R. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE sA • Eu queria faz.r

duo. coIQCaç6aa. A prim.ira dela., concordando com o Deputado N.lson Otoch. Acho

que convocamos a CPI para di$CUllr bingo, ., até agora, nIo direcionamos para o

objetivo fin.I, qua é o do bingo. Em hav.ndo t.mpo, podemo. até denvlr, como I.mbra

o 'Deputado Nalson Otoch, para a que.tão da caPlt.IiZ2Çiio. Ma. o objetivo principal I

bingo, • .stamos d••viando a atenção. Eu qu.ria lambrar ao. companheiro. o

I8\lUlnla: o ComissAo foi in.talada com alguma diflculdode, porque tam d.z....t.

membros oficialmente, Hlte vagas. e temos que ter um mínimo de'acordo entre nós,

senAo n60 vai ha_ quorum pera node. Hoje, por examplo, nIo há ID!'l!lIlD. para ••tar

sendo realiZll4a esta sessio.

O $R. DEPUTADO EURICO MIRANOA • Há sim. Hll qUOf\JIn,

O 5R. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ • NAo há quorum-

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zul.11 Cobra) - Como não t.m

quorum?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE sA • NAo qLJ8rD padir o

contagem do quorum. Nio há.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zullil Co~). Um,

tr6s, quatro, Cinco, seís, sete, oito, nove, dez, onze, doze, Há doze Deputado•.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Só, que nlo ,

cumulativo. Se contarmos Zulaiê e Nelson, nAo posso contar o Zimbaldi fi nAo posso

contar o Jovalr, Sa contar o Eurico 8 contar o Arnaldo, nAo posso contar o Cunha a

nAo posso contar o Wagner. NIo há quorum na Comisséo. E.tamo. no Iimlt•.

A SRA. PRESIDENTE (Dsputada ZUIaII Cobra· Falta um só.

O SR. DEPUTAOO ARNALDO FARIA DE SÁ· Falia um.

A SRA. PRESIDENTE (Dsputada Zulall Cobra) - O Padre

Roque, que já a.tl.vindo.

a $R. DEiPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ • O qua quero dizer

ô que temos que trllbalhar num mínimo de coerência possíve', porque 18 houver

qu.lquer diverglnci., nIo vamo. caminhar para lugar nenhum. Da repenta, um .stá

querendo levar para cá • outro levar para lã, como se fOlse uma Comiuio plena e

houv a facilidade d. obtençllo d. quorum. O nolSO quonJI1l está no limita,

porque a ta vaga. nlo pc_idas pela Coligaçlo PFUPTB 8 PMDB contam para

afoito da quorum. Nav_, tamo. que procurar algum consanso. Há uns querendo

levar para lã. outros querendo levar para cá. e na verdade não vamos chegar a

resultado nenhum. Eu queria, primeiro: secundar a qU8StaO de ordem do Deputado

Nelson Dtoch. para, a partir daí, d9finir questões, Ou vamos caminhar para bingo, ou

vamos caminhar para a capitalização, porque nas duas coisas, dentro do tempo hábil,

não conseguimos caminhar,
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com o Relator

A SRA. PRESIDENTE (Depulllda Zulall Cobra} • A palavra está

o SR. DEPUTAOO EURICO MIRANDA· Eu sõ quena conclUir.

e dia 20 é quarta. Nós temos que ter gonte pora ser ouvida já..•. NIo, nIo, eu é que

estou (ininteliglvell_ Ele _tentando dizer o que ele acha que deve ser ouvido.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Na fala do Relator, eu

NAo conseguI nem apreHntar o que penso.

o SR. DEPUTADO CUNHA BUENO • Eu pediMa uma trégua.

para que o Relator pudesse apresentar o que ele...

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA • Eu queMa entrar,

pOrque é uma questão extremamente importante a que o companheiro acabou de

fetantar, porque, ~ndo instalamos a ComissAo tiVemoS vários probl&n18S internos,

independente do que a gente vai votar e qual ? posição que vou v9tar. Acho que

temos que levantar elta premIssa. Esta Comissão está se reunindo porque os

Deputados que aslAo aqui bancaram no peito 8 na raça. A gente VIU o que aconteceu.

Foi a primeira vez que um grupo de Deputados nAo aceitou o martelo da Cima para

baixo, d/zanco que tinha que ser isso e aquilo outro. Foi nasse sentido. A gente tem

que ver isso. Sou d~ssa opinião, a gente tem que achar um consenso entre. nós, tem

que trabalhar. Eu vou votar pelo reqUerimento. Estou deIxando bem claro. mas sou

pelo consenso. Parque acho que a gente tem que levar esse trabalho até o final, para

ficar... Quero deIxar bem claro, que a gente tem que ter uma posiçolo entre nós, para

não ter difiCuldade. Vou apoiar o requerimento. Mas a gent8 tem que achar um

consenso. ,

O SR. DEPUTADO CUNHA BUENO • Eu queMa fazer um apelo.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulal' Cobnl) • Vamos voltar

a palavra ao RelatOr.

O SR. (NIo ldentlllcadol- Sra. Presidente, é um. coisa minima.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUI"" CobnI) - Vamos fazer o

seguinte: ole está colocando o qua ela acha. Dentre do ele achou, a gente pode

discutir.

O SR. DEPUTAOO EURICO MIRANDA • l:u sã queMa terminar,

pelO seguinte: 1m'! primeiro lugar nAo se "Iaí votar requerimento hoje, porque nAo dei

parecer. Assumi o p:mpromiuo de que ia dar o meu parecer

e dou na próxima reunião. Eu estava dizendo antes QUe eu estava procurando uma

solução conciliatória, eu estava colocando aqui, tentando desenvolver, buscando uma

soluçA0 cOnciliatória, pedindo para a gente convocar esses aqUI e convocar o outro

posteriormente porque eu vou dar parecer para a convocaçio. Mas nAo dei parecer

hoje. Eu tenho que dar o parecer, eu analisei os que eu tinha antes aqUI. anteriores.

Entlo, eu só estava adiando por urna semana para convocar o pedido do Jovair. E já

tenho o compromisso disso. Essa é uma maneIra de a gente procurar a conciliação,

Porque ela vem, eu vou pedir e vou ser favorável. Eu já disse isso. Agora, a gente está

perdando uma porçAo de tempo aqui desnecessário. Pois é, eu nAo sei por qu•... É

que eu estava tentando acabar e nAo conseguia.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulail CobraI- É que ele está

fazendo um racioclnlo do que ele acha e é válido, dia 19. Dia 19 é terça-feira que vem,

queMa só dizer o seguinte: nIo dá li pora • gente ficar...

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEllID· (Fcn do mictefone.

Inaudival.)

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulail CobraI- Mal voei li eiue

vai f.lar isso? V0c6, Morquinho, que nIo vem u reunk'lea? M, Marquinho, nós tamel

reuniões todas aI ten;u e quarta-feiras.

O SR. DEPUTADO MARQUlNHO CHEDID- (Fora do microfone,

Inaudível.)

A SRA. PRESIDENTE {Coputáda Zulall CobnIl- NIo, v0c6 nAo

tem que sair nada. Que é isso, Marquinho?

O SR. MARQUINHO CHEDID- (Fora do microfone. lnaudival.)

A SRA. PRESIDENTE (Copulada Zulall Cobnll- Eu sei. Tudo

bem. M, bom, ai já....

O SR. DEPUTAOO EURICO MIRANOA - Marquinho, espera ai.

V0c6 chegou depoil.

O SR. DEPUTAOO MARQUINHO CHEIlIll- Eu ""teu há quanto

tempo aqui...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZuIaII CobraI- Estj marcada há

doisdiasl

O SR. DEP$JTAOO EURICO MIRANOA- Marquinho, dá licença?

Délicença?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ· Marquinho, voc6

.slá recl.mando depoil que foi aprovado o teu requeMmento.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEIlIll- Eu sei, ma. é qU8' ellá

lerdo e.... neg6cio.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Sra. Pratidint., V. EXa.

asaeg:ura a minha palavra?

A SRA. P~ESIDENTE (Coputada ZUlall CobnI) - Pois nAo. Está

assegurada,

O SR. DEPUTAOO RICARDO GOMYDE- Pois é. EntAo, eu faço

um apelo, entAo, ao Relator, para que nAo conceda apartes.

O SR. DEPUTAOO EURICO MIRANDA- Eu acho que nade disso

aconleeana .... Eu vou voilar, para lodos ficaram sabonde. Tem aqui requerimento Jl'IllI

a convocaçAo de cinqOenta pessoas. Eu analisei, como eu tenho que dar perecer, a

Srà. Presid4tnte encaminhou par1ll mim. Como eu tenho que dar~ eu analisei o

pedido que tinha de cinqilenta e cheguei à concIulAo de qua 001 podllllllOl convocar

OI responsáveis pelai operaç6es do bingo de SIo Paulo. do Rio de Janeiro. E citei

OI nomes: Sr. Fernando Mondes, Sr. José s....L._n ,Sr. Rlcardo >t4'"'-'\(~,
C\ J' ~

Sr. Edgar Novaeo, Rlcardo Sampaio da Fonseca P~"í=rancilCO R~ e
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_ F~. E__• eu fiz o tri~ • que _ ... E fiz um _ A SRA. PRElllDENTE (DepulIIde ZUIeII CobreI- EII8 certo. E

pbrque lIinde nIo tinhe lido epreciedo. mIII como •__dilCUtido lIqUi fora. eu linde fice o outro.--;_? Digmo. Sr. Reletcr...

fiz um edendo que tinhll um .-;_ equi de SUSEP. que eu in. epree;.. "" O aR. (NIo _cedol- Eu espero ordem". C... perll poder

pt6>cime_.' llIl...

O IR. DEPUTADO WAGNER SALUlIlIANO- Sr. R.Ietor.

c:cnoede-me um __". eu- pelevro. por genliiezll? É ume COIl1Ill-.çlo de tudo .-;mento?

A SRA. PRESIDENTE (Depu!llde ZUIeII CobreI- E o outro

iIIo.

terminer.

O aR. DEPUTADO WAGNI!R SALUaTlANO- Bom. 

A SRA. RElATORA (Depu!llde ZUlo16 CobreI- NIo. deixe.1e '-;mento. eu aguIII'do UITllI outra oportunidlIdII. 1lOI'*n. eu llIço quntIo de...

reconvocaçio, entendendo que o companheiro Arnaldo... Eu nAo entendo o que é

O aR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· A minhe é UITllI propom

conc:rete que .otou f_dO pele Nr votede. N05 requorimlJlltos que tenho equi...

A IRA. PRElllDENTE (DepullKI.I ZUlalt Com)· Anteriores.

O IR. DEPUTADO I!URlCO MIRANDA • Maequinho, V. Exa. pode

O $R. DEPUTADO MARQUINNO CHl!llIO- Estou OUVindo.

O aR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· No• .-;mento. Iodo.

que tenho equi, com exooçto do .-;mento do Deputedo Jovsir. que eu oindll _

epreciei...

~..

Q IR.IlS'lITADO EURICO _DA. E... eu 111m vi ainda.

A SRA. PIlESIDENTE (Depu!lldlI ZUIeII CobreI- O W_

O $R. DEPUTADO I!URlCO MIRANDA- Com exceçIo do

'-"""'*' do Deputedo Javllir e todos os requerimentos que tenho eqlIi, eu

-.ei__• estou _ perll que Hje _ o c:onvoceçIo, com

....-..iolle... P....... peaoeI_s dizer • perll__ o movimento, o

que_.-" de impostos. o que _ pegern" ontidedH _ .... E eu

~ que o ComlSllo _ iIIo e sugeri... que... algum nome _

feltoU. quo sugerisse nUlTlll próximo oportunidad.. Eu, já com o compromisso d.

onoIi... o roquerlmonto do Doputodo Javlir ArontH .... llIvOrávol...

A SRA. PRESIDENTE (Depu!llde ZUlIiI CobreI- Vomoo colocor

1llIIo. _". em votoçIo... É só voloçlo doe... doi.?

O aR. DEPUTADO WAGNER SALUaTlANQ. NIo, quero e 1IÓ

A SRA. PRI!SlDENTE (Depu!llde ZUIaIt CobreI- Que en!nIlIm

agoro... Hcje nIo vlo OI monillIIIor. Pode_, Doputodo.

o IR. DEPUTADO WAGNER SALllSTIAHO- Eu tenho doil

~ no _ DionII do que 101 co_ poIos cornpr.holroI, um dos

~. que e umo rwc:onvocoçIo. eu deixO _ '--;rnonto de lado,

~ UlIIII~ molhor, porque eu nIo _ como o oomponhoiro

_FndeSé,quen6e-""-...

liderança e bingo. Eu .nlendo quo ..... cap~alizoçlo que .1••118 colocando e o

próprio bingo. Emlo. eu nlo ••Iou emendando que l'lÓ$ ••tamo. de.vionc!o o caminho.

Entendo que a capitalizaçlo....

A aRA. PRESIDENTE (Deputado ZUlo11 CobrIl- EmIo. o

requerimento SÓ, DopulJIdo.

O aR. DEPUTADO WAGNER SALUaTlANO- EmIo. _ um

pouquinho. O outro requerimllnlo. eu gostoria que V. Exo. I.sumi... o compromisso

agora de que .... leria encomlnhedo o moi. rápido possível. corto? Que e só

A SRA. PRESIDENTE (DepullKI.I ZUIaIt CobreI- Corto. EI. _

_ um requerimento de íntorrn"'<'" perll a Comiulo. soli_ I SUSEP, em

CIrát.. urgente. Vou _ perll o R.lator, o R.lator Vii d.- o _ • nós !lIromoI

utnII próximo 1'IUl'liIo.

O aR. DEPUTADO WAGNER SALUaTlANO- V. Exa. ..

compromet. comigo de d.- o _ imediato?

O $R. DEPUTADO EURICO MIRANDA- Eu dou _. NIo me

compromoIo de dor parecer llIvorávol; posso·d.- perecer contririo.

O aR. DEPUTADO WAGNER SALUaTlANO- V. Exo. poderio dor

o__agoro?

O IR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Como... eu nem li isso?

A aRA. PRESIDENTE (Depu!llde ZUlo11 CobreI- Cllmo. Cllmo.

EI.vai dar.

O IR. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANQ. P... ajudar eu

.atou abrindo mio.

A aRA. PRESIDENTE (DepullKI.I ZUIIiI CobrIl- Wagner. voei

entrou hoje com o .... requerimento. Hoje. De licença. Dali máximo v6nil, o

Marquinho Chldid__que o dei. entrou hé !rimo di.. atrás. O homIm

chegou agora • jíI quer faur o roqUIrimonto vllor? Cllmo. !lIpWIdo W_

SoIustiono.

O $R. DEPUTADO WAGNER SALUSTlANO- MIl o meu I só

informoçIo. NIo e'--;monto de c:onvoceçIo.

A SRA. PR!SlDENTE (DepulIIde ZUIoiI CobreI- Bom. Elo vai

__o Ele pode atl _ jíllVi'" I V. Exo. no ploNIrio que 010 -.. ou

indoIoriu. Amonhi. É intormlçlo. o gente pode encaminhar.
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o SR. DEPUTADO WAGNER SALUSTJANO. Está bom. Eu

aguardo.

A SRA. PRESIDENTE (Qepulllda ZUIIII CobraI- Vamos colocar

agora em votaçllo ..... con.idaraçOe. f.ita. pelo Relator. Sto quatro, Sr. Relato<?

O SR. DEPUTAJ)O EURICO MIRANDA· É requerimento em bloco.

É a convocaçilo d. set. peno.....

A SRA. PRESIDENTE (Deputoda Zula" Cobnll- S.t. pessoas.

Quem estIVer de acordo permaneça como se acha. Então, nós vamos distribuir essas

sete pessoas - e ai vem a sua Idéia. Marquiriho - nós temos sete pessoas para ouvir

em dois dias. Espere um pouquInho só. Agora, esses dOIS horários do 14h, 14h3Omln.

É tudo espremido, porque nós temos plenário às quatro 9 meia. Às vinte para as cinco

nós já fomos obrigados a parar aqui 9 ir correndo para o plenário. Ent60, eu quero

colocar para todo. da CPI, que hol•••tá compl.ta. que se V. Exas. 16m uma outra

idéia de horário, terça-feIra, quarta-feira. o horário das 14h às ~h um horário curto.

Para ouvIr três pessoas, é muito curto. V. Exas. têm idéia de um horário melhor? Eu

não tenho visto nenhum horário melhor.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÃ· Sra. President.,

Sra. Presidente....

A SRA. PRESIDENTE (Depulllda ZUIIII CobraI- Estamo.

dIscutindo o seguInte: temos sete pessoas para ouvIr em dois dias: dia 19 8 dia 20.

O SR. DEPUTADO (NIo Idontfflcado) • Nto poderíamos fazer

dia 20, pela manhA?

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUla" CobraI- Bom, .ntio

vamos votar. Pnmeiro... Já votamos, nAo é? Os sete já e5\lto votadol;.

O SR. DEPUTADO AR ARNALDO FARIA DE SÁ. Sra.

Presidente, a questão é regimental.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlall Cobnll- Uma hora?

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ. Tá bom.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUIIII CobraI- Tá bom? EntAo

olhem, duas votações fizemos agora. Primeiro requísitamos, não convidamos...

Convocamos os sete. Das 13h - está ouvindo bem, Deputado Wat;F'r&f 5a\ustiano? 

das 13h atá o horário do plenáno. Então, nós temo. um tempo maior. das 13 ô. 16. Dia 19

e dia 20, Vamos fazer uma experiência. Nesses dois dias ouviremos sete pessoas.

O SR.' DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ. A _ é só

para essa finalídade: s6 para ouvír? E o Secretário da Receita. que está nos

enrolando? Como é que fica ?

A SRA. PRESIDENTE (Depulllda ZUla" CobraI- Nto, enrolando

nte. Eu fui pessoalmente lá. EI. virá dia 27, quarta-faim... Confil111lldo, sento mando

pr.nder. Já fal.1 para .Ie pessoalmente: se o sonhor nte aparecer, eu mando prondor.

E .Ie di... quo vamo

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÃ. Uma~ da

ordem, Sra. Pr••idente. Eu ontondo, rogimontalmoota, que o R_ tem 'lua 50

man_1Obra os~_da convocaçlo. Regimonlalmonta é um.o atribuiçlo

do Relator da .. man_ 50 .... ou aquela _ dava ou nto comparecer,

manlida a finalidade da convoeeçio. Mal o requerimento da informaç6H, o Relator

nto tom que .. manifaslllr nto. Regimentalmante o ParllIIIMInlar poda pedir qualquor

requerimento da informaç6H, indapendanle da manifaltaçlo do Relator. Entio, o

raquerimento da informllçio do D~ W_ 8aluotiw1o tem que ser

encaminhado im8ditltamente. Não tem que esperar a manifestaçio do Relator, até

porque ele poderia dar entrada no Plenário direto e nem ter manifestação... No

requenmento de infonnaç6es o Relator não tem que 58 manifestar. Podem despachar

roquotimanto já.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zula" Cobra)· Eu vou ler, para

a ComissAo ficar bem dente. mais ou menos por Cima, rapidínho, o que o Deputado

Wagner Salustisno está pedindo patlI a SUSEP. "Com base no ai!. 35, inciso nAo o

qut... solicitadas à Suporintond6ncia de SogulOS Privados o segulnt.: quando foram

rollizadas as três últimas fiscalizaç6es nas .mpr.... d. capitalizaçlo (inint.ligiv.l) •

liderança?

O aR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Pela ordem, Sra.

Presidente. É apenas uma qlHlllllo do orientação. Acho que a I.itura tem que ser f.ita

na Intagra, porqulI lltIlá sendo gravada e taquigrafada. Dopois nós Vamol ter um

problema judicial futuramenta, pelalaltura da....

A SRA. PRESIDENTE (DeputRa ZUtall CobraI- Eu estou só

I.ndo para V. Exa. ficar sabendo. Nto é p.... a taquigrafia. Nto importa. Eu I.io. O

problema nAo é ler. O problema é o tampo. POlSO pa.....uma xerox para voejl todo.

dopois, na integra. Vamos lé: "Qual a compo.içio acionária da.... empresas deado a

sua fundaçAo até hoje? Informar o. titularas do IIÇÕIIS que naua poriodo tiveram 5%

ou mais das ações 'lua roprolOnt.om o capital social; c)- Quantos procauas·

administrativos para a apuração de irregularidades foram abertos na SUSEP. contra

essas empresas e SBUS diretores nos últimos cinco anos? Indicar as irr~laridades

apuradas. 85 penas previstas em lei e como foram encerrados esses processas; d) Há

algum processo desse típo em trAmite na supenntend6ncia? Em que situaçio se

encontra? Remeter c6pia integral. Justificativa - ai, ele justifica - Que no dia de

ontem, na CominA0... Foi ouvido... Eu acho besteira justificar. Isto aqui vai ser

mandado por cópia a todol os D.putados em seus gabinet••. Bom, aprovado...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· • Sra. Presidente, paço a

palavra pela ordem. Eu discordo frontalmente da po.içAo - apesar da 010 ter a

oxporitncia do Deputado Arnaldo Faria da Sá - ou discordo frontalment. da colocaçio

da que rogirnanlalmento nto é _o. S. for allim, ontAo uma Comillto... Nós

fazemos ~monto da informaç6H a três por dois, • fica por iua 1Tl8IIIlO. Porque,

.. há .... capacidade da chegar • o ~monto tom que Ir dlrolo, antIo nós vamos

começar a fazar raquaômento da inlonnaç6al disao e daquilo.

.(J SR. DEPUTADO CUNHA BUENO- - Mal me paraca 'lua o

R.lator_ada aco/do.
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isso.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Eu voto a lavar

A SRA. PRESIDENTE (Dlputada Zulai' Cobralo Vai ser votado

dito que .stavo o fevrx deito reqtJ«ímanto, eu eproveito o já voto a favOr.

esclarecimento defimtivamente. Esse ofício que veio ~o Deputado Wagner

SaIUltiano... Já vieram outros também, e eu já anv181. É o caso do D.putado Cunha

Bueno, que ellá pegando no pé do Benoo Central. Es.. Deputado já enviau ao Banco

Central uns três requerimanlos e ellá ma criando um problema aerilulll1O, porque o

Banco Central nia consegue responder 801 requerimentos do Deputado Cunha Bueno.

A SRA. PRESIDENTE (Deputado Zula1t Cobra)· Eu vou dar um

enquanto se procura no Regimento, para que eu possa abordar.

Regimento.

coisa contra o Regimento.

A SRA. PRESIDENTE (Daputade ZUlal. Cobra) • Nia é contra o

isso contra o Regimento, o que eu quero ...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Perdoe-me. Presidento,

demorar, 1IU vou (Ininteliglval). Se alguém é contra, lavante a mio.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Eu SOU concra.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulal' Cobra) • Entlo, lovante a

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA -sou contra bolar alguma

O aR. EURICO MIRANDA· Eu vou dar parecer. vou oncaminhar à

Presídenle ainda hoje parecer lavoráv.1. Só nA<> posso dar o parecer aqui agora

porque nia seria justo. porque eu nA<> dei parecer no raquerimanlo do Deputado

Jovair. Como é que vou dar perecer em um qui vem depois? E eu já tinha

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ • Um dellS é de

convocaçio, e o outro é da i~ormaçIo.De informoçAo nA<> precisa.

O aR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Eu estava explicando por

que eu nlo poderia dar aqui na hora. EntAo, para ma assegurar que eIlé dentro do

Regimento que na verdade "'" ptecisa de parecer do Relator; ellá tudo bem.

A SRA. PRESIDENTE (Daputade ZUlal. Cobra) • Bom, nós vamos

enfio .. Mais do que o Regimanlo, mais do que tudo é a dellboraçlo da Comi_. Se

8 Cornlldo deliberar por unanimidade ou por maioria, acabou, Ele Vii procurar, VBi

mio.

A SRA. PR.EllIDENTE (Daputade ZuIaIà Cobra) • M, do jornal.

NIo, _ um pouquinho 16.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE • Quero aprov.itar,

A aRA. PRESIDENTE (Daputade ZUla1' Cobra) • A CPI delibera.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Nia, se illO é contra o

Ragimanlo. a CPI nA<> pode deliberar, eu só quem OIHgUl'8t isao ...

O aR. DEPUTADO WAGNER SALUaTlANO • Pela ardam, Sr.

Relator. Sr. Relator. eio colocou o teor do reqtJ«ímanlo.

O aR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE· P.'" ardam, onquanto

se proan no Ragimanlo .. é regimental OU nA<>, quaria abordar alta matério do

"CofTajo Brazili.".." do domingo onde coloca alguma. alitmaÇlles o minha peaoa •

também a1g1.m8' afirmaçõe8 que dizem raspeilo 80 Deputado VIcente André. onde ele

faz UI118 séria de criticas' CPI.

Sra. Presidente, oO aR. DEPUTADO CUNHA BUENO-

quanQo? Voei entrega na mesmo dia e vota no mesmo dia? Não sei como é que se faz

O SR. (Nia ldentlllcado). Nia, meu voto a favar depend..... Nia,

depende da manaira.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlalt Cobralo Ele está

prI)CU'lII1do ali no Regimanlo.

O aR. DEPUTADO ARNAlIIO FARIA DE &A. Sra. Presidente, eu

acho que o Relator....

(Apertes paral.loc. Fora do microfone. lnaudlval.)

agora. Eu vou colocar em votaçlo.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA • Mas vai ser votado

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlal. Cobralo Sr.Deputado.

illO é para Informoçlo do Deputado. NAo é para informaçAo da Comislia. Deputado

Jov.ir, lI6s .lI1amoI colocando aqui .... pedido de informações, do Deputado Wagner

SaluItiano, em votaçIo. Eu vou colae:-" em votaçlo. Eu li o conteúdo. Nia li

detatMdarnente com ponto e viroula, mas li o conteúdo do oficio. Agora, nós tivemos

aqui também... se V. Exas. c:oncc<dararn nós vamos valar. se V. Exas. discordam...

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· President•• eu gostaria

que o DIputado Arnaldo Feril de Sá rnentiOn.... qual é o artigo do Regimento que

diz que tem que _ direto.

O aR. DEPUTADO CUNHA BUENO- • Sra. President.,

(inintaligIVlI) um. deeIaraçIo de valos.

o SR. (NIo__lo Nia. eu sou • favOr. Eu só quero, é

para o Iuluro. quer dizer, amanhA vai ter um outro, depois v.i ter outro...

O aR. DEPUTADO CUNHA BUENO- Como o Relator já havia

o aR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· NIo••u discordo da

poeiçlo qu.ooo .1. di... que nA<> precisa • que tlm que chegar aqui • vai direto. S.

iuo aqui vii direto, nós Vimos começar a apresentar aqui trezentos requerimentos, e

•• vii direto.

DIll<Mdo Amoldo Ferio de Sé vai dirimi-la daqui a pouco. Enlret8nto, no caso

-"Icodieta reqtJ«ímento

o Relotar já havia ali .. man~aIladohá pouco tempo a lovar do requenmento. EntAo,

nia eIloU votando com o Deputado Arnalclo Ferio de Sá, estou votando com o Rllatar.

a lavor do ~erimantoque a senhora acaba deler.

O SR. EURICO MIRANDA· DIputado Cunha Bueno, veja bem, eu

dlue ao DIputado Wagner Salustiano o seguinte ...

O SR. (NIo IdIntIIIcadolo Era a lavor do raquerimanlo.
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E .. homono do a.>co CIln1nIl me ligom perguntando: o que que a senhora quer? Eu

nIo quom rwda, quom quer é o Deputado, ou quem quer é a CPI do. Bingos, o a CPI

dos Bingos tem omplilUde tatol. Apartir do momento que ele tem dúvida__ "'speito do

BIIlCO C__I, C8be • oi• ..,... ..... dúvidas. EntAo, o requerimento do Deputado

W_ s.lultiano voio panI cá - o.tamos disculindo, alé lIttou colocando em

v1JlaçIo, mal eu que vou dHpachar, acabamos da ver no Regimento. Quem dospacha

li o_, é wna mera infolmaç6o, mas acontece ...

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Estou da acordo.

A IRA. PRESIDENTE (Deputada ZUla16 Cobrai- Esti da acordo?

Pronto.

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· Estou da acordo. NIo

o SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sra. p",.idanle, diz

aqui, ar!. 117 do Regimento. Ar!. 116: "O. pedido. escritos de informação a Ministro da

Estado. importando crime de responsabilidade a recusa ou o nAo-atendimento no prazo

de trinta di.., bem como a prestaçAo do informaç6es foi..., S8fAo encaminhados

polo 'l'5ecratário da Càm...., observada. a. seguinte regras: ...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlal. CobraI - Prazo de trinta

dias. O Malan queM foi preso por causa dillO. nAo I1Ispondeu em trinta dias.

o SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ • 1lal1\ rol : "a Me..

........."-"l.LJ/
tem • faculdade de recusar ~manto de infolmaç6o formulado de .....

A IRA. PRESIDENTE(~ZUlol.Cobra)- NIo, ma. ontem

foi a d8fesa dAlg. Deputado, ontem ele fez a defesa dele.

o SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE • NAc, perdID, eu nAo

sabia.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZulolI Cobrai· Faça a lUa, 16

a lUa 8Itá bom.

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - NAc lIttou fazendo a

minha defe.., ellou colocando a verdade da 'lua e..... coIoCIIçõas atribuida. paio

ropórt... Alexandre BaltrlO a minha p84I(lII absolutan1enla nlo foram dnu por ella

Parlamentar. Inclu.ive, seria um abSurdo que eu, como 1" VlC8-Prasidonta desta CPI,

colocasse em dúvida o diracionamenlo que. _ vem_.esta CP!.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlal. Cobra) - Está certo.

esses esclarecim&ntos eram importantes para constar nos Anais da CPI, e vai ser

anexado aos nossos documentos esse Jornal que está em suas mãos. Dspu\ado Cunha

Bueno, por favor, passa para nós. Então. ísso feito, dou a palavra ao Deputado Padre

Roque.

(Apartes paralelos. Fora do microfone. Ininteligíveis.)

O SR. DEPUTADO PADRE ROQUE - É uma coIsa extremamente

.imple•. Estou adorando 'lua estejam todos prosente. hoje, 16 nAc estou ogü8nlando é

que quatro falam 80 mesmo tempo o eu nto con.igo saber a quem é que tenho de

esaJtar, só isso.

'ia o dlspo.to nesta artigo ..... A Ma.. tem a faculdada de O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· sra. Presidente, pela

~~manlll í"""",*,i«lla; 16 neste caIO a Mesa pode recusar. NIo há

inconvaninanta. tem que _ilar a acabou,

A IRA. PRESIDENTE (Daputllda ZUlal' Cobrai • Bom, agora,

_ iIIo, ... e-:e l,Il\ pouquil1ho 16, PedAl Roque. Há um. palavra aqui que au

qualO dor agora ao Deputado Rieardo Gomyde que nAc é questAo de on:Iem nAc, é

IMNI quaetIo de HcJaracImantO de uma maléria 'lua saiu no jornal "Correio

BrazII_" de domingo • raapeno da CPI do Bingo. Está com· a palll'Qll o nollra

Deputado 1" VlCe-Prasldanta.

(IntarvançIo fera do microfone. lnaudlval.)

A IRA. PRESIDeNTE (Deputada ZUloll Cobra)- Estou com a

palavra. Eu quara ma colocar, sra. Pra.idanla; com ralaçAo a _ matéril do "COITllio

Braziiien.... do domingo ... A respeito dassa matéria do "CO<Teio Braziiien.." da

domingo. onde algumas colocaç6a. slo alnJ;KJidos a mim o outra. ao Deputado

VlCltlla André Gomes, do PDT. Euas colocações, principalmente OIsa tra.e quo diz:

Gornyda: • CPI practsa de wna CP!. Absolutamente, nAo foram difas !'Dr mim. Do

mesma forma, algumal colocaç6H que sIo atribuídas 80 Deputado Vicente André

Gomes, convotHi com ele e ele di... que nIo colocou ...... depoimentos 80 repórter

ordem.

A SRA. PRESIDENTE (DapuIada Zulalt Cobra) - Pola on:Iem,

Deputado Jovair AranlH.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Eu acho até que o Padra

Roque aliá COITolo, nAo é, Deputado Wagner? Estou dizendo que acho que até o

Padra osti corroto, porque nós ... NIo é, Ricardo?

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE - Pois nIo.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES • Acho que atá o Pedra

osti corroto porque tBll10l de tentar ter o mínimo de civilidade o organizaçlo nest.

CPI, porque _ hoje dOmol damonItroçAo da faita de maturidade, acho, no

processo legislativo. E aqui o que tsm menos tempo de polftica deve ter uns quinze

anos. Então, a gente tem que... Quando não é na politica partidária é na poUtica

estudantil. não é Ricardo?

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulal' Cobla) - Deputado, acho

que essa sua. colocaçAo ...

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES· Pois é, mas eu queria

concluir dizendo o seguinta, o Deputado Arnaido Faria colocou uma que.tAo 'lua eu

nAo pollO deixar passar desapercebida, que o objetivo é BI", o objetivo é lICluela, nto

A SAA. PRESIDENTE (Deputada ZUlal' Cobla) • Fala da .ua 16. sei o que, lO for a gente vai ortourar e.sa CPI, acho que sa nós formos enveredar pelo

O SR. DEPUTADO RICARDO GOMYDE • Faço também a dalesa caminho da querer estourar uma CPI pelo .imple. prazer de querer atender um

porque foi ma pedido polo Deputado Vlconta André Gomes. princípio Individual dele nós nto lIttamos contribuindo com nade, porque o que nó.
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temos que fazer aqui nesta CPI é discutir e colocar o contraditÓrio. Se nós formos Bingo, Bingo. Estou colocando ..• EntIo, nós temos o problema de bingo de televisAo,

vencidos. nós temos que acatar. Acho que a democracia se faz é dessa forma, não é miaodados, Tele Bingo, Sexta Milionária ...

estourando um processo instllurado de forma logal como foi feita esta CPI Entio, .A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlolA Cobra) • VociJ pós no

quero colocar o meu veemente protesto pela forma com que foi colocada aqui. E, mais papel?

do que illO, se nós vamos fazer uma CPI só para ficar ouvindo o pequanininho nio O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD • E também tem um

serve para nós, na hora que colocannas o tubario na linha de mira. os tubarões outro problema, tem uma outra ramificaçio. Um momentínho SÓ, para concfuir. E t8m ~!i

começam a espernear fi aí começa a aparecer nego querendo estourar essa CPI; não bingos de telefone.

es\li legal. O SR. EURICO MIRANDA - NAc, ma. isso que vociJ .s\li

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Bom, já que fui colocando A fundamental, porque isso &qUi deu um trabalho danado de encontrar o.

citado, só queria fazer 1Jm esclarecimento. O nobre Deputado deve ter entendido nomes das pessoas. Se a gente não pode convocar o (Ininteligível); a gente tinha que

errado o que eu falei, as notas taquigráficas estão ai. Eu apeno! disse que ia estourar descobrir o nome do responsável, e a gente convoca o nome do responsável.

o prazo e náo íamos atingír o nosso objetivo, eu não disse que la estourar. . {Apartes parale/o5. Fora do microfone. lnaudfveis.)

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZulaiA Cobra) • Vamos voltar O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - EntAo, eu intonno que

aqui .u seriam os bingos de televisão, o Tele Bingo, e tem o (Ininteligível) bingo

o SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ • NJo, eu quero teleinstantilneo. Para se ler uma idéia, em São Paulo, uma Prefeitura municjpal...

esclarecer, fui citado nominalmente. Eu nAo disse em momento nenhum que ia estourar EncamInhei para a ComissAo, uma Prefeitura de Santana do Parnaíba, viu, Arnaldo,

a CPI; eu disse que ia estourar o prazo e nós nAo poderíamos chegar ao objetiVO Santana do Parnaíba está fazendo o Tele Bingo por telBfone, a Prefeitura Municipal

principal que era a apuraçAo do bingo. É só .ssa retificaçiio que quero faz.r. está fazendo por t.lefone. EntAc A i.so que quana colocar .... aspecto o queria

sugerir para Comissão também, Sra. Presidente, queria sugerir o seguinte, temos

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - V,Ela!. colocou aqui
D.putedo•...

íninteligível.
A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlolA Cobra) - Nós niio

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ -NAc, .u apenas
poderíamos votar já esse Tele Bingo?

diue o seguinte: qLMt o PMDB 8 o PFL nAo preencheram as SU81 vagas, e nós
O aR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID • Eu oncaminho para a

estamos no limita 8, em estando no limite, nós precisamos trabalhar com algum

consenso, para evitar probletTl8l. E, quando eu disse a palavra estourar, dísse estourar

prazo, nAo dis.. eotourar CPI, Lamento que V.Ela!., conhocondo-mo como conhece,

poua, alnda que tenha entendido .rrado, chegar a .... concIulllo.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZulalA Cobra) • Bom, entio faito

iiiSO... ilustre Daputado, (Insudlv.l) Só q~o concluir o seguint.: ternos &qUI esse

calendjrio at6 23 do outubro, O nobre R.lator já decidiu, o nós concordamos com sete

nomes que proenchom a p.uta de 19 • 20 à uma da hIrde. Ainda fica 26 de setembro.

V"mto • sei. da ..tembro o que A, A uma t.rça-foira? Um.. tarça-f."a;

conseqüentemente, nós temos mais uma terça~foira para ouvir gente ainda antos do

Everardo Maciel, que vau deixar 27 s6 para ele. Depois teremos ainda o mês de

outubro todo. Se nós sentirmos a necessidade de prorrogar, nós vamos prorrogar, é

claro. D9putedo Marquinho Chedid com a palavra.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Queria coiocar duas

coisas. Nós estamos ... O Relator esté chamando, a CPI está chamando bingo de

••110, os membro' do bingo do ..IAc.

O SR. EURICO MIRANDA - Bingo permanento.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Bingo permanent., d.

selAc, Queria também jli oprovoilar a oportunldedo para !>Mloarem em sugerir, já quo o

roque<imonto ..tá colocedo, convocar n8 próxima vez o. grendo' bingos do Pois, Tolo

próxima reuniAo. Queria só colocar, terminando. os (Inintalígível) de telefone e as

grande bingos de televisAo. Queria sugtinr o seguinte: nós estamos ... Estíve neste

final de semana em minha terra, Campinas; tem um bingo de levantamento da peso,

bingo de fBderaçAo de levantamento de peso· em Campinas. Eu encaminhei para o

Relator, e o Relator informou que nAo existe iSSO.

A SRA. PRESIDENTE (DePUtada ZUla1A Cobra) • Deputado,

Marquinho Chedid, ••tá chegando aqui um requ.rimento d& V.Exa., também Aoutro.

Além desse, há esse aqui? Deputado Carlinhos, dá licença um pouquinho, Deputado

Carlinhos, dá para o senhor sair da mira aqui da >o. Deputado Marqulnho Chedid, esse

requerimento seu é anterior a esse seu ai? O dai não foi para cá aInda, é esse aqui.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD • NAo, o.se dai A o

último; esse é o último.

A SRA. PRESIDENTE (Dapulada ZUlalA Cobra) • Ah, isso A só a

r.portagam.

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Isso A só a

reportagem, inclusive tem um bingo do Ceará ar.

(IntervençAo fora do microfone. Inaudívol.)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - É, eu .ncamlnhei, ou

••tava em um aviA0 indo para Sio Paulo • do r.pent. paguei uma cartola do bingo

Iambém no íamol do C.ará.
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lrta?

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlaJl Cobra) - Continua.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - EntAo. au vou sugarlr

. OI grandes bingo•• E queria que pusesse o seguinte: temos que ter diligltncias e acho

importante diligências dentro da ComissAo. Se pudesse fazer uma subcomissAo, Sr

Relator, se fos.. poulvel. de três Daputados, para fazer, se o Relalor puder é melhor

ainda, mas para fazer visUas em alguns bingos. é isso que eu queria ...

(Intervençllo fora dO microfone. InaOOlv.l.)

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID - Também, pode ser.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zula" Cobra) - Então.

Depulado Chedid. o senhor manda por escrito isso ainda entre hOJe e amanhã para

que o Relator pudesse ter acesso na terça-feira que vem, antes do depoimento nós

podemos colocar em votação. Ouviram bem?

Atenção, 08putada Cunha Bueno. Esses requerimentos que estão Vindo agora, vamos

tentar colocar já aqueles que vão ser defendos em votação na semana que vem. Dai

porque, Deputado Marquinho Ch8did, mande para nós, ainda se possivel, até amanhA.

Deputado Carlinhos Santana.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA _ Presidente, tem

umll questlo que o nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá levantou na sua pnmeira

intervenylo, a questAo do bingo daqui de Brasília. Acho que não tem, acho que essa

CominA0, ao saber da questão dessa denúncia, acho que nós poderíamos

(lnintellglvel) para mandar fechar .... desgraça.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlal' Cobra) - Voclls

querem fazer agora uma subcomissAo para ir lá amanhA? Vamos fazer.

O SR. DEPUTADO CARLOS SANTANA - Clero. A

Cominio toda vai lê. Marca um horário, 9 nós vamos lá. Nós vamos Já.

A SRA. PRESIDENTE (Depulllda ZUlall Cobra) • Vamos

fazer LmI: subcoÓ'1issOO. Estou interessada. Deputado Jovair Arantes. Quem são os

(Inlervençio fora do microfone. Inaudlvel.)

A SRA. PRESIDENTE (1leputRa ZulaJ' Cobnl)- Para

fazer emanhla primeira diiig6ncia de CPI. Aqui mesmo am 8rasma

(Intervençio fora do microfone. Inaudlvel.)

A SRA. PRESIDENTE (Daputada ZUIaII Cobral- Em qual

bingo? C.lId6 e denúncia? Bom, entllo vamos la. Amanhã, a subcomiuio está

autorizada, ou hoje à noite, não sei. Marca aí. Está marcando? A subcomissão é

constituída de: Deputado Jovair Arantes. Dá licença, gente. Dá para vocês ouvirem?

Pelo amor de Deusl Olha, que eu sou brava. Bota brava nisso. Olha aqui; Deputado

Jovaír Arantes, Deputado Marquinho Chedid, Deputado Carlos Santana, os três estão

autorizados pela CPf. já aprovamos agora.

O SR. (Nlo Identlflcadol- ConvocadOs.

A SRA. PRESIDENTE (Depulllda ZUla" Cobral

Autorizados. Voclls não são convocadOs. Voclls são autorizados, voclls estão

licenciadOs a passearem, à noite ou amanhA da manhA, para fazer uma inspeçAo, em

nome da CP) da CAmara Federal, nesse bingo dos importados. Se todOs estiverem de

acordO...

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ- Sra.

Presidente, apenas como a CluelStlo é mais séria do que parece, a secretaria devia

pl'9PaI"ar uma delegaçAo nomeando os tr6I, e eles, inclusive, de possa di.so...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulal' CobRI - Está

fazandO.

O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÃ- EstendO

autorizados a requisitarem a PoJfcia Federal. Policia Civil e Policia Militar, para darwn

segmento à mlSlIAo que ihes .stá sendo incumblde neste momento.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zula" Cobra) - Ess. sua

colocação é boa para a secretaria. Agora, estou colocando em votação, Se todos

estIVerem de acordo permaneçam como es~o, Vocês vão ver.,.

O SR. (Nlo Id.ntificado) - Que bingos são?

A SRA, PRESIDENTE (Daputada Zulail Cobra) - Os

bingos mais denunciados de Brasília. Pode ser esse ou outro Vocês estAo

autorizados.

O SR. (Nlo identillcado)- Os bingos de 8rasiiia.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZuIa16 Cobra) • De

8rasma. Só 8rasilia. Até porque 8rasma não tem (ininleliglvel.).

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD - Eu queria

aproveitar 9 sugerir dois suplentes.

O SR. DEPUTADO CUNHA 8UENO- O Padre também quer

ir: s6 que é bom avjur...

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulall Cobra) - Também

quar ir, Padre? EntAo, vamos lá. Deputado Marquinho Chedid. Olhe. não dà. É diflcil.

Vamos coiocar também o Padre Roque. Tem um do PSD8, dO PP... Como é que é?

O SI!. (Nlo ldentlflcadol- PT

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulall Cobra) • Mas jà

tam um PT. Então, Padre, o senhor não vai não. Já tam um do PT.

(Intervenções fora do rnícrofone. 'naudiveis.)

O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD • Eu quttria

aproveitar a oportunidade, já que somos uma Comissão homogênea, queria sugerir o

seguinte. É importante. Eu s6 queria que os membros daqui da Comiasio que são da

Receita, é isso, PreSIdente? Que estão aqui da Receita, do Tribunal de Contas?

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA- Isso é que é

importante,

A SRA. PRESIDENTE (Depulllda ZUlaII Cobra) - É até

bom, porque assim eles dão uma volta no Aae.



Setembro de 1995 DIÁlUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Sábado 16 22469

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA- IllIO é para todos

que pudessem ajudar nilllO aqui. Na convocaçAo para ..sa pall108l do bingo, estamos

pedindo para eles trazerem o faturamento, as guias da recolhimento de imposto...

(Inlarvançlo fora do microfone. lnaudlva!.).

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA· NAo,.u quaria v.r

1& aaescento aqui alguma ceiA. Estou listando: faturamento, guias de recolhimento

de imposto, pag8f1'HIntol à entidaclel esportivas, qlMK' dizer. o que tem. Os contratos

sociais e contratos com ai entidedea eaportivas, O que V. Exa. sugere?

o SR. DEPUTADO NELSON OTOCH- O ralatório das

fiscalizaçOes...

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA- Relatório das

fiscalizações, se ocorreram.

o SR. DEPUTADO NELSON OTOCH- E outra coisa, dafinir

o período de 'P-de Jan!,iro de 94 a 31 da agosto de 95. Definir o periodo em que eles

têm que trazer esses dados.

O SR. (Nlo ldenlltlcodo)- Dos primios. Eles ..tAo dando

<:MO em SIo Paulo da prAmio.

(Interv.nções fora do microfone.)

A SRA. PRESIDENTE (Coputada Zul'" CobnI) - Olha, só

quero voltar a dizer uma coi.. que di.... Só o Deputado Canos Santana prestou

atençÍio.

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH- PagllIl1ef1Io de

impostOl e taxa•.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA- Aqul.u pedi

guias de recolhimento de impostos.

O SR. (NIo lda_)-E taxas.

O aR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDID· Relatar, outra

sugestão: a documentação que caracteriza aquelas exígências de esportes olímpicos.

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA- O que coloqu.,?

Contratos sociais e contratos com 85 entidades esportivas.

o SR. DEPUTADO

gente tem quo botar desde a abertura.

EURICO MIRANDA- Para .I.s a O SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlD· Eu SOl. Mas ai,

em São Paulo, acontece muito, das provas, das práticas olímpicas.

o SR. DEPUTADO NELSON OTOCH- EntAo, d.sde a

abertura até 31 de agosto.

A SRA. PRESIDENTE (Dlputada ZUlalt Com) - Eu só

quero dizer o seguinte: que os tr6s que estio saindo em nome da CPI nAo relaxem a

guarda.

o SR. (NIo ldenlltlcodo)- Marquinhos, alguma coisa para

acrescentar aqui?

o SR. (Nlo ldenlltlcodo)- Eu só que<ia quo raquillitassa

uma políCf8 para isso.

O SR. (NJo '_emo)- P-""'nto da impollios V. Exe.

colocou? Por favor, depois vai faltar aqui.

A SRA. PRESIDENTE (Deputada Zulalt CobnI) • É outra

coisa.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDlfl.. Eu vou r.petir

Recibo das entregas dos prémios,

o SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA- IslO é bingo d.

oalilol

O SR. DEPUTADO EURICO MIRANDA - Enllio, as

autorizações.

A SRA. PRESIDENTE (Coputada ZUlal. CobnIJ • Pronto?

Quero dizer o seguinte: v~s. os membros da subcomiSsão, t6m poder da policia,

vocês não precisam de polícia. Só chamanlo a polIcia, 5& vocês quiserem prender.

Outra coisa, v0c6s podem requisitar ou apreender tudo que vocês quiserem, todas as

aprOllns6es. V0c6s vão levar o docurmlnlo, dizendo quo vocés são da CPI do Bingo

Só. Com ..... documento quo vocés são da CPI do Bingo - e temos que votar agora,

estamos votando também illlO. Essa busca e apreansão t.m qua ser votada pala CP!.

EntAo, es~ votando. Os que ..tAo da acordo permaneçam como estAo, para quo

os membros da subcomissão da CPI do Bingo possam atuar .m todos os aspectos

judiciais, aiminais 6 pal1da;s,

O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH - Eu queria faz.r Ullla

sugestlo, Sra. Presidente, que a secretaría solicitasse à Mesa da Câmara que pudes..

designar da Segurança da Câmara duas pessoas para acompanhá-los. Eu acho que

isso seria"

A SRA. PRESIDENTE (Coputada Zulall Cob..) - Eles vAo

acompanhados dos assessores da Comissão.

O SR. (Nlo ldenlltlemo.)- É o recibo dos prémios.

O SR. (NIo IdanlltlcodoJ - Também, também. Em São

Paulo, eles estão dando carro de prêmio.

denúncia no "Correia Braziliense" de hQie.

O SR. (NJo ldenlltlcado) - Estou diz.ndo quo, desses que

estamos convocando, na convocação vou pedir...

O SR. (NIo Idlnlltlcado) ~ Mas é de carro. Tem O SR. DEPUTADO NELSON OTOCH • Eu echo que não

custa nada duas pessoas da Sogurença do JlfÓprío CongrolllO.

O SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES- Sra. Pr.sidante,

paço a palavra pela ordam.

A SRA. PRESIDENTE (Copulada ZUIaM CobnIJ - Vamos

ver aqui, Deputado Nelson Otoch, a assessoria não está sabendo. Vamos fazer um

Raquorimanto e podir.
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o SR. DEPUTADO JOVAlR ARANTES - Srn. PreSidente,

peço a palavra pela ordem, Gostana de pedir a atenção dos col-r;as. Deputado

E.rico, eu qUllfla pedir a atançAo dos nobres Deputados, porqua acho que a CPI

começa 8 camínhar nesta linha. Queria fazer uma sugestAo de que, além dessa nossa

diligência que vamos fazer hofe em Brasilia, que votássemos hoíe. já ficasse

estabelecido também, noo seuo Estados de ongem, que cada Deputado pudes.. ter

esse mosmo poder, para fazer diligencia nos seus Estados.

A SRA. PRESIDENTE (DopulJIda ZUlal' Cobra) - Ah, isso

tem,

o SR. (NIO identificado).. Em GOlânra. por exemplo, temos

dOIS bIngos que acho que era necessáno que eu, como membro da Comissão, pudesse

ter essa aot~nzação, para que eu pudesse fazer essa diligência lá.

A SRA. PRESIDENTE (Doputada Zulal6 Cobra) -Você Já

tem porque você Já é.

o SR. (NIO ldentificado)- Nilo, já sou como Depulado.

o SR. (Nlo ldentificado)- Eu queria sugerir a (lmnleligivel)

do Deputado Jovair... Para que nós pudéssemos tor o mesmo poder no nosso Estado.

o Ricarda Gomydo vai fazer isso no Paraná, 9 cada um de nós.

o SR. DEPUTADO MARQUINHO CHEDfD- Mes eu queria

sugerir o seguinte, Deputado Jovair, Nós vamos fazer em Brasília. Nós vamos fazer

em Brasília. Na próxima reunião, vamos trazor subsidios em relação a iSSQ. Na próxIma

reuni;}o, vamos sugerir Goiás, São Paulo ou Rio de Janeiro.

o SR. DEPUTADO EURICO MlRANDA- V0c6 tem poder

para ir lá e fiscalizar... (Fora do microfone. Inaudível,)

A SRA. PRESIDENTE (Deputada ZUlal' Cobra) - Já votou.

o que acho é o seguinte, Jovair, eu acho que para fortalecer mais v0c6 • importante

mais um. Fazermos em Goiás mais doiS. Ele e mais dois. Ficariam sempre três. Até

para ferial...r. V0c6 lá é o dono da tanrn. É Vice-Prnfeito, nIlo ó isso? Você n/lo ó

Vice-Prefeito lá, Jovair? O Vice-Prefeito (Ininteligível) fica uma coiu meio complicada.

EntAo, sempre que fizermos diligências, vão três Deputados. Está encerrada a

presente sessão. e convocamos V. Exas, para terça~felra, dia 19. às 13h-. Muito

obrigada.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA INVESTIGAR A OCORRÊNCIA
DE POSSiVEIS IRREGULARIDADES NA FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS

ATA DA 6' REUNIÃO (ORDINÂRJAl, REALIZADA EM DOZE DE SETEMBRO DE 1995

Aos doze dias do mês de setembro de mil novecentos e noventa e cinco, às quinze horas e
cinco minutos, reuniu-se, no plenário numero quinze. Anexo 11. da Cimara dos Deputados,
em Brasília, Distrito Federal, sob a presidencia do Deputado José Rocha. a COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA INVESTIGAR A OCORRÊNCIA DE
POSSiVEIS IRREGULARIDADES NA FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, com a
presença dos Deputados José Rocha, Ayres da Cunha, Elias MurscJ. Jaime Martins, José
Augusto e Jovair Arantes, membros titulares; Chielo Brigido, Duilio Pisaneschi, Eduardo
Jorge, Itamar Serpa., Tuga Angerarni e Ursicino Queiroz., membros suplentes. Nio
compareceram os Deputados Alexandre Cardoso, Anibal Gomes, Arlindo Chinaghia, Barba..

Neto. Femando Gonçalves, José Pinotli, Moacyr Andrade, Pedro Canedo, Salatiel Carvalho,
Serafim Venzon e Waldir Ribeiro Dias. D Senhor Presídente declarou abertos os trabalhos.
EXPEDIENTE - Correspondência recebida. 1) Of o' 228/95, de 03-08-95. ao Doutor
Elisaldo Carlini, Secretário de Vigilãncia Sanitária., solicitando sugestões aos trabalho da
Comissão; 2) Of. n' 230/95, de 23-08-95, ao Doutor Waldir Paiva Mesquita, Presidente do
Conselho Federal de Medicina. convocando~o a prestar depoimento; 3) Df n· 231195. de
23-08·95, ao Doutor Francisco Engelke, Presidente da ABMAIF, convocando-o a prestar
depoimento. 4) Of. n' 232195, de I' -Q9-95, ao Doutor Ruy Coutinho do Nascimento,
Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, do Ministério da Justiça.
convocando-o s prestar depoimento; 5) Df. n' 233/95, de \'-09-95, ao Deputado Luis
Eduardo Magalhies, Presideme da Ciro.." dos Deputados, solicitando fosse autorizada
reaiizaçio de despesas referentes ao Depoente Giani Franco Sarnaja, Presidente do Sindicato
do Indústria de Produtos Farmaceuticos de Sio Paulo; 6) Df. o' 234195, de 1'-09.95, 10

Doutor Nelson Jobim. Ministro de Estado da Justiça, comunicando que o Doutor Ruy
Coutinho do Nascimento foi convocado a comparecer à Comissio para prestar depoimento.
Correspondência recebida: I) Df. s/n' (fax), de 29-08-95, do Doutor Oswaldo Júlio Müller da
Silva., Presidente da CEME, solicitando fosse adiado o seu depoimento e apresentando
justificativas; 2) Df. CMF o' 2543195, de 28·08·95, do Doutor Antônio Henrique Pedro Neto,
Secretário-Geral do Conselho Federal de Medicina, confinmando a presença do Doutor Waldir
Paiva Mesquita; 3) Df. 128195, de 31-08-95, do Deputado José Aristodemo Pinotti.
solicitando que se obtivesse junto ao Ministério da Justiça cópia do DCB - Denominaçlo
Comum Brasileira dos Medicamentos Genéricos; que se indagasse do referido Ministério o
porque da nio-implementlçio da Ponario dos Genéricos e do nio-atendimento da solicitaçio
do Conselho Federal de Medicina de 250.000 exemplares do DCB, 4) Df. s/n', de 04-09.95,
do Deputado Ricardo Hericlio, solicitando cópia das notas taquigrificas da reuniio do dia
30-08·95; 5) Df. n' 672195, de 24-08-95, do Lidar do PPR, indicando para titular da
Comissio o Deputado Waldir Ribeiro Dias. em subSiituiçio 10 Deputado Paulo Mourio;
10RDEM DO DIA - Tornada de depoimento do Doutor Ruy Coutinho do Nascimento,
Presidente do Conselho Administrntivo de Def... Econômics, do Ministério di ·Justiça. O
Senhor Presidente concedeu I palavra 10 depoente. que, após, prestar o compromisso na
fonms da lei, fez o seu depoimento e foi inquirido pelos Deputados Ayres da Cunha, Duilio
Pisaneschi e Chieio Br.gido, ATA - Foi dispensado a leitura da Ato da reuniio do dia trinta de
agosto de mil novecentos e n6venta e cinco, que, colocada em votaçlo, foi aprovada. Dando
prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente fez a leitura do requerimento do Deputado
Jose Pinotti, solicitando que se obtivesse junto ao Ministério da Saúde cópia do DCB 
Denominaçio Comum Brasileira dos Medicamentos Genéricos~ que se indagasse do referido
Ministério o porquê da não-implementaçio da Portaria dos Genéricos e do não·atendimento
da solicitação do Conselho Federal de Medicina de duzentos e cinqüenta mil exemplares do
DCB'. O requerimento foi aprovado com o voto favorável do Relator. A reunião foi gravada e
as notas taquigráficas, após decodificadas, Séria anexadas aos autos do Inquérito, Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença do depoente e declarou encerrada
a reunião às dezesseis hom e quatorze minutos. convocando a próxima para o dia dezenove
de setembro, às quatorze horas, ocasião em que serão ouvidos os Senhores Arnaldo Zubiol~

.Presidente do Conselho Federal de FiU1l1ácia, e Giani Franco Samaja., Presidente do Sindicato
da Indústria de Produtos Farmacêuticos de Sio Paulo. E, para constar, eu, ~ ,
Carmem Guimarães AmanI. Secretâria. lavrei a presente Ata., que, após lida e aprovada., será
assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada â publicação no Diário do Congresso
Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Rocha) - Doclaro abertos 00

trabAlhos de Comissao Pariarnanlar de InqUérito que investiga a ocorrIncIa de posslvtis

Irregula_ na fabricaçlo de medica_,

Expedlanle, Co<raspondencla Expedida: OfIcIo n' 228195, de 3 de

agccto de lljg5, ao Or, Eliuldo CarUni, ~rio de V'llillncill Sanjljlrill, solicbndo

sugesllles aoo trabalhos da CPf; OfIcio n' 230195, de 23 de agoslo de 1995, ao Or.

Waldir Paiva Mesquita, PnosidenIo do Consalho Federal de Medicina, convoeand<>o a

praolar depoimento; OfIcIo n' 2311!l5, de 23 de agoslo de 1995, ao Or, Francisco

Engolke, _ da ABMAIF, convoeand<>o e praolar depoimento; OfIcIo o' 232/95,

de l' de Mlambro de 1995. ao Or. Ruy Coutinho do Nasci_. _ do

Conselho Administrativo de Defesa Ec0n6mica, do Minist6rio da Justiça, convoeand<>o a

praolar clepolrnento: OfIcIo n' 233195, de l' de _ de 1995, .c Deputado luis

Epuardo ~lhI.., _ de Clmara dos~, solicitando .. aUlOril2do

a reoJizaçIo de '*- ..--- .c dapoonlo Glanl Franco 5amoja, _ do

l' de _ de 19115, .c Or, NaIoon JobIm, Ministro de. Eatado da Justiça,
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comunlclndo que o Or. Ruy Cou1Inho do NncImonto foi corMlCIldo I compar-.:« l

ComIuIo para~r cIopoImonto.

CotTMpondIncias raceI>Idas: 0llcI0 I/II! (fax). da 29 da agosto da

1M. do Or. 0IwaId0 J~11o MOllor da Silva, PraaIdanlo da CEME. oollcitando Mja

adiado .... cIIpoIrI*ItD II~J-: 0llcI0 CMF n' 25043195, da 28 da

agoslQ da 1995. do Or. AnlOnio Henrique Pedro Ne1xl, Socrelário-Goral do Conselho

Federal de Medicina, oontIrmanclo I~ do Or. W.ldlr Palva Mesquita; OIIcio

128195, da 31 da agoslQ da 1995, do Depulado José Arislodemo Plnclti. solicitando que

li olMnha junto 10 Mlnls1jOO da Justiça cópl. da DCB • Denomlnaçlo Comum

Brasllalra doa Medlca_ Genéricos; que li indllllue 10 M1nlst*OO da SI~da o

porqut da n1o-lmplomanlllçlo da PoItaria doa Gen6r1cos e do n1o-alllndlmento da

oolicltaçlo do ConHlho Fadaral da Medicina da 250 mU ""ampla,"" d. DCB; OIicio li"'.

taqulgriliott da reunilo do dia 30 da agoeIx> de 1\lQ5; 0Iici0 n' 6721ll5, da 2<1 da agoato

da 1995, do Lidar do PI'R, indicando para titular da CPl o DepuIado Wlldlr Ribeiro DIas.

_ .ubetlluiçlo 10 DtpuIado Paulo Mourlo.

Ordam do DIa. " reunilo da hoje foi convocada para tomeda da

d,poimento do Or. Ruy CoutInho do NncImonto. _ do~ Administrativo

da Defesa Ec0n6mlca do MlnlsliOO da Justiça. Convido o Or. Ruy CoutInho do

_monto para__l Mesa e ~ojuramonto.

o IR. RUY COUTINHO DO NASCIMENTO· Faço, sob • paIavrt

da honra••~ da dizer I _ do que souber a mo for pargunlado.

O IR. PRESIDENTE(~ Joeé Rocha) • EsIa Pretldancia

c:oncede • palavra 10 Or. Ruy Cou1Inho do_, para que taça o .... cIopoImonto.

O SR. RUY COUTINHO DO NASCIMENTO· Sr. PraaIdanlo. Sr.

RaIIiIor, em primeiro lugar goolItilI da MClI.- _ SI'S. membrot _ ComissIo

sPariamantar da Inqu6ri1o que 010 .. encontra no espec1ro da aluaçIo e de _i161S

do Conaelho Adrnlni_ da eer... EconOmlca. lutarquil federal que lenho I honra

da presidir•• ques1jo do _ produtivo da medicamentoS. Es1jo, sim, 01_ 10

CACE os probllllll5 relativos l prevançlo e l repl"lSSlo ls InIraç6" contra • ordem

ICOIlOmlca. ou sej., aquelas lç6M que visem 10 domlnio do marcado, 10 prajulzo l iivre

concorrtncla. 10 .buso da poslçlo domlnanla de "",,""do e 10 .umento .rbllrlOO da

IUC(O&. Mas lU nlo podarito dabcar da _Ir aqui IIgU", npaclos rall1ivos l ind~

lam1actutlca que foram objelo da .procIeçIo por aquale colegiado e que eventualmente

poeoam _ da Íl1IefMH _ Corniselo _montar da Inqutri1o. Como ..bom os

aenhoret, I lndllmIa larmac:iutlca _ra é rnan:ada pala _ pradominAncla do

c:apilal priYIldo tolnIngeiro - cen:a de 85" -. -. de .._rias dos grandes

procIuloraa mundiais. Entre as vinla maiorao _prosas do ...... segundo _

~. "_cinco _ nacionais. Quanlo 10 marcado _, onda li incluem

indllslrias no campo horMopIllco e _"*00. li __ multi_ também

-." c:en:a da llO". o que li CO<-.l uma n_ avIdIncia do grau de concentraçlo

do MIorlarmac:iullco. As déc:adas da <40 e 50__ I consoIidaçlo do pradomlnio

do capIlal ~ro no man:ado larmac:iullco _ro. ~ I Sagunda Guerra

Mundial, I lndllalria nacional dominava o MIor, aquiparando-M. InckIsIve

ltcnoIogiclmem., • dos pa_ mais ...~. Havia no Brasli, lqutla época, doza

__~raa,mejorilaria_ IUropéieo. No _ da Segunda GuemI, I

~ nor1I-IrnIfIcan rec:abéu um ll10flIII Impulso, obtervando-se I entrado da

llOII05 fabricantes. Averticalizaçlo de empresas, tanto qulmlcas qUlnfo fannaceutlcas. e

ainda I na<:ion.'izaçlo de nnnas ._s la es1Ibelecid.., nos E_ Unidos. O

ingrtSlO. no Brasil, de produtores__nos intansi!icou... I partir dtssa época,

sendo hoje os E:stados Unidos o pais que .presenta o maior nllmero de labo_rios e

_pr.... ,_ no Brasli. Estudos • que tivemos _ 1'ICMIemInIe. promoWdoc

pala Universidade Fadarai do Rio de Jlneiro e paio BNDES, envolvendo I pollliCl da

prodUçlo de Iá_. indicam IIgU", _ que oontribulrem __monla para •

seguintas: primeiro, • _ dos _ de si_ qulmlca, I partir dos.nos 30

e o .... acelerado dtsanvolvimanfo, e I inlroduçlo dos .n1Ib1óllcos. na década de <40,

que p!OI1lOVlU uma radicai transfonnaçIo tecnoI6glca e meomo • repan1lna

obsoIesctncia da uma séria da procfIrtos. O n10-ac0mpanhamenlo _

meicados. Um segundo ponto foram as medidas da poIltica cambiai. como I inslruçlo

70 e • Instruçlo 113, da antiga Suparintendtncia da Moeda e do Crédito - SUMOC,

inIIruç6ea _. respaclivemem., da 1~ • 1955. que repreaentaram um _

lncan1Ivo I lnotalaçlo de nrmae l5lrIngIkIs no BrasIl. palllcUlanntnll empresas

Iarmac:i_. Por Illtimo, um Iorceiro por*>, I ....ncia da uma poIltica _ no Pala,

que tornou as condiç6es de COIlCOlTIncia _vais 10 c:apllll -.no. _

obvIemem. da maior capac\dldl da mobIllzaçIo da .....-. Ainda aegundo .....

meomoc~ técnicos. I chave do SUCI5IO doa grandas fabricanlas internacionais

010 .. encontre na produçlo de medicamentos e sim na de IánnlCO!l, de

ms1jrias-primao, ou seja. nos processos da fabricaçlo dos Insumos qulmlcos. Todos os

grandas produll><1S mundiais do varticalmlnte integrados I inves1lm .lavados volumas

de recu",,", em pasquisa e _olvimanfo para • descoberta e o lperfalçoemonto de

flInnlCO!l, residindo _ atividede o seu m.ior dinamismo. O mercado de

medicarnenfos comporta uma grande qUlntldadt de grupos de grande porte por

jualernenle 'prHenlar... de forme bellanle aegmentada, com as emprMIS liderando os

aeg- I1nlvés doa ..... principais procfIrtos. A IS1rIl8gIa comum l. _prosas 6 I

da c:oncenIraçIo em poucoa~. deIInidos palaa c1a_ Iarap'_ da suas

~nhft de pasqulsa. Dessa forma, acomoda-se I COIlCOlTIncia que .. d'l por

dlfaranclaçlo do procIuIo. Do ponto da vista tecnoI6glco. I Ind~ farma"'utIca

brasllalra é Indapendanla, uma vez que os processos da fabricaçlo da medicamentos

~o InKIlcIonais e bulanla difundidos. A forIt depandtncia txItrna. na reelidede, d'l...

na produçlo da Iálll1KOS. pols 010 domlnarnoc__ .1tcnoIog1a na... (Falha na

QlIlVIÇIo.) " atuaçlo doa Ia_rloa farmactullcos na -.. _1IIca da defaso da

COIlCOlTIncIa - que é o _ que lU~ abordar malc pro(undamenlt _ minha
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~ concorronclol de _, o acolIlI*'- dos _, oIIgopoI_••

concerrtraçIo economlca a, ftnalmanta, uma poIft1ca para o ...". farmactutk:o. No

_ * lorJnaçIo concorranclaI de _, .. _ de __ hIo de _

prIorftirlaa, e<>Il\, • noaoo _, • menor _nela poos/WI do~ na lorJnaçIo

concorr6ncia. Durante o perlodo de controla de prllÇOS, efeluodo pelo axtin1l:> CIP 

ConsaIho Intannlnislarlal de Prafos -, os preços 010 aram _balecldos pelos

mecanismos da men:ado. a o critério de aumantos lineares, adolado paio CIP,

_mulava, na raalldade, • concorr6ncla como um mecanismo de fil<zçlo da preços.

M tabalas aprovadas Paio CIP - Iambra~ bem, acredito. os SIS. Deputados 

continham preços mbll11Q5. que deveriam ..... _Idos por tollo o segman1l:>. O

rMUltado da odoçIo dessa cril6rio _ a lixaçlo de _jusloo Ida_.~ por

balcaman18 tndas as omp<esas. Em razlo desta poIlt1ca. muitas vazas _ma

inlaIvancioni$la, "'lluau-M um .parato governamental que 010 .penas facilitava •

_ izaçlo das_, dos diversOs sagman1Ds Induslriois. como tambem, como eu

controlador foi, sem nenhuma dllvkta, o passo Inlclal para_r. concontncia. Por

~, de grande impol1anela a odoçIo de uma poIlt1ca de

_raclmonlD _ de dasancorajar pr6ticas "* muito analgadaa na nossa cuIlura

emprasarial, que Impregnaram o comJlOfWnan1l:> dos agonlaa economlcos. 0bsaIw-sa

que do próprias da naturua dos _ ollgopol_ .. pr6ticas de formaçIo

conjunra da prllÇOS, razlo por que os __ economlcos _o sempre *busca da

novaa _ parad~, multas _, as suaa condutas oolu06rlaa. Eu falo isso

com um .- conhachnanlo da csusa _ pon1l:> _Illc:o, porque o CACE,

Incluoiva no inicio di minha gaolIIo, _ por aquilo que .. -. o fala dos

~.Lam~ di que nas primai... ollo ou dez raunlGaa pIInoIrias do CACE

estava pl'tl!el1ta exclusivlrnenla • Indllstria farmac6utica. C.be assim aos 6rg1os

compa!mntas a, princlpalrnenla, ao CACE, difundir, jun1l:> aos .- produtivos, o

conhaclmonlD das praticas iJagois. que restringem • concorrancia, bem como os

macanlsmos repr"""""", _ntes,. ftm de.se criar uma consclancla oolatlva favoraval

*concorr6ncia o de raplldio às condutas que o restringem. Por isso, tam!*n o Iluaçlo

da. a-. compalenl8s do Gowmo, nas dlscusoOas sobra formaçlo da _ nos

diversOs _ Ind_, a ..lutar que .. dasanvolva com multa csulola, para ovllar

os orros do passado.

que lavaram ao sistama 01_, que, sem nenhuma dúvida, constituiu um dos maiores

6_*Impllntaçlo de um men:ado vardadolramema conc:orrencial no Pasls. Qualquer

atuaçlo dos 6rg1os governamentais no Slntido de ftsCIlizlr ou acompanhar o

dasanvoIvfman1l:> e o desempenho das fo<çu Iluontes no men:ado diva lavar em conlII

• livra concontncia, buscando avltar • críaçlo de um .mbienta favor:ival ao conluio

__ con~, como ocorreu._,como i* citai aqui, com os .u_

Ii_a_paio CIP, 4poca em que eYide_ 010 fazia muito oantido a

apllcaçlo das Iels de _ di concorr6nela, de vez que Opróprio Govwno ditava ao

men:ado lWll- de ftxaçIo de preços. que _m, na _lidado, lnc«npatfvais com

aquelas normas. Com ralaçlo ao acompen_ dos _ oIIgopoI_, *

importanta _ que, no caoo desoaa_, no caoo di ind_ farmactutica,.

__• Para _, • nova lei .lICllru*, que foI_ por _ Caaa a -... em

vlgor em junho de ll1ll4, foi __ lagIsIaçIo di~ de aIuaçIo

~, da _ • -. as dillolç(laa mais COI'Illlna _ saun- da marc:ado,

como, por _pIo,.lonnaçIo de banalra ao lng_ de__,' dMIIo

gaogrjIlIca da marcado, o controla _ di dlalrIbuIçIo a~ da

~, o _ ao _ • lIcnoIogIao, • ~,

mal6riao-prlrnas, insUmos, • ~o da aaIIlq_ • _ maquiodI, • *'"-

maquiagam, o .uman1l:> de prllÇOS via maquiagam do 1IllIdIcsmanlo. Essas slo, • mau

_, os pcnIl:ls que _levar. uma rigo<osa poIft1ca de acompan,*,- dos _

ol~, obviamanla conlido naIas o ...". larmac6utk:o. um oulro aspacIo di

_ di concorr6nc1a diz l1IIpaIlo*concantrIIçIo de emrx-. quer da forma_I.
quer na modalidado horizontal, ou sola, _a conconantas. Segundo • nova lei, •

conoanlnIÇIo economlca par .. 010 consIllul,_, .buso do podar economlco.

A lei disp6a de mecaniamoo para o controla pravanlivo _ ~.llapois, vou

dar aoa _horas aIlIulll nOmaros __ • __ que __ em

tramilaçlo no CACE que envolvam mall.concantraç6.. de __ ocorridaa.

_ fora do PaIS. 5agundo • aIuII 1egisloçIo, as consultar o

CACE __ da fuo6as, acordca oparacionaIa, ou quaIquar outro alo que _

acarrotar~o economlca a __~ ou acordca conwcIais que

P!"'8I"l '- a uma limiIaçIo ou uma rwduçIo di . Só

....0 consIdaradoa villdoa, .. ..- ao CAOE para aprovaçIo, no caao de

impllcar_ concantrIIçIo ampmarial paIllcipaçIodI_ OU grupoda_

__em lIlIls de 20% do men:ado, ou quando qualquer daa parIoa que .. aalojam

aglulfnando lanha faBlrado no ano__um valor superior. 100 mllh6as dllJI'fls, o

que daria hoje algo om lomo da _ a _ mIihllas di -. 1nc:tuaIva, _

par:irnal1o _ •• mau padIdo,__: poos/WIrnanIa .. _ • _ Caaa

uma__pararnal1o_ao_dl_,__loo

mll~ da UFIRs • um valor mullo beIxo. PaIos~ que nóS~, o valor da

!abJramonlD Ideal para que seja _ria • consulta ao CACE, no caoo de uma fuslo

ou de uma lncorporaçllo da ompresa. _ em lomo da 0400 mll~ de _. porque, de

forma como _, nó. _mos recebendo, .penas • tItUlo de infom1açlo aoa _horas,

__ de concentraçlo ompresarlal cujas_, somadas. 010 chagam • 3, 4

ou 5'14 do men:ado, mas como !abJram mais de 70 mll~ di _, "*_,
anIIo, da uma _ burocrallca para • ljlfOVIÇIo dessa oparaçIo. AcIadfIo que,

altwando para 0400 mii~ da _. nós __mos _1 ndo naquaIe

segmento maislm~ dllndllslrla a mais rapr-.ta1lvo dllndOslria do ponlD da

viola do NU póna. A1tm das concantr.ç6... que eu ma _, outras ......, que

- pr6ticas _ do podar ac:on&mIco. A lei anumara OI IIIc11ol1~
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...... .- __ q... viMm a domlnar oa _. aumen1ar

lIIbItrarlamanI oa lucroa OU prajudlcar a COIlCOl'I'Inela. Daua forma. _m contra a

0(lIam aconOrIrica _ ou lIÇ6ao an1nI am_ com oIljaIIvoa. por axomplo. da criar

dlIlcuIdada ao furIc:lonaII*1I da am_ ou lng_ da ouInIs no 1I*Cado, a

.-çIo abrUpta da atMdadaa da am_. a .-.çIo da nloq_. a vanda_.

anlInt. uma anorma lIIla qua _ ~ no art. 21 da LaI._. No ....

aapacIIco doa produloa_-o q... a o q... !mor- mais objallvamtn1a a MIa

ComIoaIo. _ da um _ do qual partIclpam. _ modo, cerca da

quInhonlaa~. l/IIl lIIImaro~ gnonda. No _. o marcado a

~_.Aa clnqOonta maiclIw am_ na .... alo. como ou diue. na

... llIW1da rnalorIa. lnInInllcIonaIo e partlcIpam com apmfrnaclamantl 8O'J' do

faluramanlD anual. um dado1_:oa preços tlc:aram sob con1roIa. os praças dos

madlcaman1xla tlcaram sob o con1roIa do Gowmo duranlt 043 anos. sando liberados am

lll1l2. quando as ampIM8S começaram a racupwar mais amplamam. os suo margens

da Iucn>. • nenhuma das vim. ma_ do _ registrou prajulzo em

84. paio con1r.lrio. a margam da lucro sobra o loGl das vendas subiu da 6.8 em 93. em

ralaçIo a 82. para 11.7 em 94. am raIaçIo a 93. Em rel8I'io ao palrImOnlo. a avoluçao

foi da 18.8 em 93. para 33.11 am 84. E__•ala • tambim Intagrado por cerca da

maII da 300 pequenoo Iaborat6rios da capital nacional. cuja parUcipaçio no marcado •

__ raaldual do ponIo da vista do fahnamanlo. A co_nela __ as

__•• p<lltanto. pequena. am razlo da parIIncanm os mad_ produzidos

a ......~ dw.r-. com grau da subotitui9lo entra .. pra!icamam.

1naIdaIonCaa. A conoantraçIo .._. portanCo. como ou dlssa aqui. agora hi

flIIUOO. _ a_ am raIaçIo ao _manIo. lI1b principal_ am raIaçIo ..

...........utlcas. na madlda em que as __ concorram lndIvIdualmante am

poucaa-.Eu linho aqUi um _ do BNOES. qua da. por axomplo: no .... da

vitamina C. qualro __ 16m 93.11 do man:ado; 1I*rllI1db. quatro em_ 16m

llei.7% do man:ado; vItamlna B1. quatro am_. 8lS~ do man:ado; anIltuIslganos.

~__.80.8do_;anti_.as_quaInl_,tambim

com 70.2 do man:ado; lranqQlllzanlaa. quatro __o 68.11 do man:ado; a tarapla

_ria. quatro __ com 66.4 do man:ado. Sem falar am dadoa qua a própria

Impi'anoa publicou ao~ com _ noa aoludoa da Organlzaçlo Mundial da sallda.

q... dividiu as aspaclalldadas fannacluticas por cIusas taraptuticas: aparelho

dfgaeIIyo. mNboIlomo. sang.... sIatama cardkMIscular. derTnatoIogla. entiinfecclosos

em garaI. soIUÇ6as hoapltalanes. _Iicoo. soistama muscular. _ma nervoso

central. paraallologla. eparelho raaplral6rio a 6rgl" do sanlÓrio. Telrlclcllne, por

~. tr" Iaboral6rios conlallUllll controlar Il2li di demanda. tnqUllnlO .. 1ali

lIIlInlII titio cI1Ilr1bl1ldo1l1l1re dUllll\lll oUlrol Illloral6rloa di ptqlllll\O JlC/Í1I, Par

....... 010 UIII .... 010 ,.,.....ianlIl_ Il'llllleo. I lia'- illlOllõOlTtnalil h6 di

lIlllIr 110 lIIDr~ de forma. IIIlIU VII, InoIIlYti, IlO/IIUInto°qUl1ltl1lll JolIO

, I llIIloio 111 lIIIIU'-vIo. A-mtII9Io do lIIlllr ilM Nr Inal!Mdl IlOl aoll1tolI

...rnant ....1IIlIaIiII am 111. Nlo li .,IDdIVII,lIlIIrolr... do lIlll de qUII°SIlor

fannac6utico. am Iodas as economias _volvidas•• foriamam. monopolizado. 1\

adoçIo. pois, da poI_ pUbilcas para o _. com metas prioritárias para o

aJendlmanlo da _ da populaçlo brasllalra. _ uma das formas da pravanlr

ebUses, princlpal_ o daMbasIaclmanlo a o eumanlo arbitrário da lucros. qUI slo as

duas I'I*ticas mais utilizadas pala Indllstria no BrasIl. pale axpariIncIa q... nos IImoa

tido no CADE noa ~ltImoa enos. AnIm. o Estado-..!azar p<Manla naqualas açOal

q... lhe slo própriU. da ronna • sa_r o marcado da produtos lennaclulicoo da

1'1*- viciados. q... afotam a c:onconancla I Illentam contra a _lia

livra a soberana do consumldor.lmpOa-sa. pois. urna rigoroslllscllJzaçlo do raglslro da

__I raapactIva l8II8lldaçIo. da sorlI a asaagurar ao consumidor o con1roIa

da q.-.. do pro,iulo e raopactiva dosagam. avidancilndo-sa _mam.. na

emballgem ou na bula, as corretas IndlcaçOes. Para tanto. • necesslrlo, no meu

entender. prclrl<lVel'''' uma empla reestrutul'llçlo dos 6rg1os da viglllncia sanitária,

como conVersá\l1lmllS. egOOI há POUCO. com o Deputado Rele!or, dotando 6rg1os,

o necessário, dos quAdros necaosarlos a sua etueçao. lO exereleio d _da

fiscalizadora do Estado, Inclusiva punindo-se exemplennam. todos aq 1as q...

lnlr1nglrem os normas da vigllancie sanlllrla e Influindo. multas _, o consumidor

d_do na compra da outro madicamanlo q... nlo equala raceltado. Impórtam.

ainda no contexIo das poIlt1cas pUblicas. a adoçIo da crilIJ~os bem deIInldos para OS

compra gcvern.mentais, de forma • prevenir conlutoe, supelfaturamentos •

desperdlclos. pois slo, com certaza, os Governos F_. Estaduais e Municipais I

granda cU_ do marcado da produtos fannac6uticos. em ~ltIma ellllllsa os

_iras rapassadoras do dlnhallO pUbilco aos _ dos Iaboral6rios. Maraca ainda

.,.. olheda com etançlo pelas autoridadas _lo compatenlos e vlgem. poIltica

tarffária. que poda 18lvIr. multas_. nlo para o~ do madicamanlo. mos,

sim. como Amplro a opedÇ6eS entre empresas de um mesmo grupo econOmico,

visando ao aumanlo da lucros no conlexIo da aIuaçIo global do grupo am q..-o. SIo

diversas as 16cnlcas~ palas emprasu transnaclonals para operacionalizar

tranefar6_ da praça. acabando por l'ruatar .. objotivoa a ....... elcançadoa pala

poIlUca tarffária. NIo _ conlanlm In~ma .... ImpaJfelçOas a da leram sido. na

I'I*tlca, pouco utIllzadaa. em razlo do modaIo Intarwncioniela aeguido paio Pala el6 hi

bem pouco limpo. .. laIs brasllal.... da _ da COIlCOl'I'Inela dlspOam da

instrumentos para reprimir os I'I*ticas abusivas do poder tICOnómlco. Diam. da provas

ou Indlclos. instau...... uma avarlguaçao prellmlner no ambl1x> do CADE e da Soe_ria

da Direito Ec0n6mlco, da olJclo ou mediam. raprasentaçlo da qualquer pessoa do povo.

contra o agem. _mico qUI -la praticando, ou prMumivalmenta praticando.

_ iIIcllo I, VIrilIcalla a procedtrMlla da lCUS8\'Io, o CADE dlspOe da podotéS para

tlIIIrmlnar o lmedlllll CMaÇlo ela I'I*tIca abuisivl, Impondo lo agem. InclUalw

l*IdM~ pIOlIlllarlll, q... pocNm on.gar, num _. a 30.. do t'ltiJralMnlo

brutll dllfllll/llll no lno lm.rIOf. Mndo que _ pana .. _ndo l:am~m .. ptIIoal

llaIc:Il doa admlnlllnldoral, podanào cllapr • 150% lIIquall multa quo !oi apllclda ,

IfIIPNII. !'Ira IbordIrmOl lItlul 01IlOl C<lIIlIIIlOI. ]i onalilldoa paio C-'O! o qUll
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..._m a indilllria fanna"'ulica. vele lemb<ar a d-..úncla quo foi foita pelo

GlC-Prasidante Itamar Franco contra alguns la_rios fannac6uticos que eslavem

_ndo.astoques da madica_ da uso continuo o obrigaliIrio. pora forçar o aurnonlo

da proçoo. quo. na ocasiIo. 1992. alndo oslavarn controlados paio Govemo Federal.

HoIMl uma Ii~o gradativa no do<:orror da 1992. o os madicarnonlos da uso

continuo a obrigaliIrio foram os últimos a serarn Iibolados. EnlIo, em dolarminada albJra

dqs__• uma lIÓrio da laboratórios c:omoçou a raiar ..... modica_ da

uso continuo a obrigallIrio. visando. porIanID. prossíonar a sua Ii~o. Foram

Instaurados os <:orIIpOlal1t.o procossos admln_ .contra ..... laboratórios. _

foram julgados paio CADE. a os Infratoras foram condonadoc a multas quo variaram

""" 180 ollO(l !'ú1Mos da cruzellOS da 61lO'<L É importante notar quo .....,,_

do CADE foram. em Iodoa _ prooaoooa, por unanlmldodo. FlCOlOm aboolU1Omonla

caracIaIlzadas as prjIticas abusivas. constalIlU-oa. em \'trios casos. quo a produçlo o a

oomon:iollzo9lo doa produloo aofraram uma roduçIo oonoidonivol... oomporando o

prImo1ro ..-. da 91 com os prImoIlOS ..-.. doa anos anlOriorao, o quo doIxou

clara a .manobra ospoculativa. com projuizos óbvios ao consumidor. É importante notar

qua rnaIs da 50 mllhOes da brasllollOS faZem uso _ rnedicarnenlt>s da uso continuo

a contiolado. A reaçlo 6 polltica da preço... porpetrada com abuso do podario da

ompresa, caplbJla Infraçlo. Assim. os luclOS obtidos slo lucros arbitlários, nlo SÓ dianll!

doa rnoloc ompregados para obtar tais IUClOS. corno também por discordantes da

romuneraçlo do capital invoslldo, quo o Govorno Fadoral. 6 6poca. 6 vista de

oonoIda~da ordam ooolal o _mica. tinha corno jusla naqualtt instam. do vida

nacional. Cumpro a..inalar quo. om llldas as rases doa procossos. foi ..mpro

OOliogurado to omprasas o diraito ao contradilório o 6 ampla _. com os moios o

I1ICUIlIOS a alas lnoren!l!s. cumpri_o dassa forma, da manelra plona o disposto no

inciso IV do art. 5" da Constituiçlo Fodaral. Em Iodoo os procossos, os olomontos

.corltidoa nos aullls daixavam~ quo o prooodirnonlo doa laboratórios !l!vo cará!l!r

owoeufativo. pois nlo .. comprovou a oxisltncilo da quaisquor .-.. da ordam técnica

quo os obrigasIa a raduzir a produçlo doa mod_ naq_ c/rcunstincias.

Al6m do mais. 6 ovidonta quo doblar da produzir um bom da q... a populaçlo_,

dispondo da insumos. diIpondo da ....rias-prlmu o dispondo da oquipo_.

oqulvale a -.- Indovtdamonto o prodU!D. oqUlvale a r_ o produID. Talvez soja, por

iOIo moomo, uma face mais _ dosa0 prooodimon1D. pois por ovidonta irwiablliza.

.,. mesmo num oxInrno.. ovontuaI dosaproprIIaçIo do produlD ftnal. Essa prática.

__o1110 .. harmoniza com a Indispomtvol pootura 6tica quo dovor nortaor a

atuaçIo da uma empresa produlDra do bons quo lidam com um vaJor tio Importante

corno 6' a sallde da populaçlo. É oportuno lembrar quo lodos as doc/sõos do CACE.

nossas casos a quo ou mo _, foram ramotidas ao Minlsttrio Público. para quo doias

tornaua conhacirnonlo o _ as madldas quo consldanlSS8 Il<lCASS6rias no campo

p...ol. Gostaria tamb6m do Informar a essa Comisslo quo ostIo em anAliso no CAOE,

no mornonlo. 29 proc8ssoo ou avoriguaç6as proIimin.r.... envolvendo a indústria

farmactullca. diva.... prjIticas IIIc11as como ..... quo )t foram ciladas - roaJuS!l!S

desproporcionlis da preço. Ia"l"'monto do novas aprosontaçOM. maqulagom. preço

abusivo -. e nova atos do conc<lntroçlo. quo slo os fusCas do empresas, multas doias

ocorridH no oxterior. por6m com _ raIloxos no Pais. A Lei _ 6 _nte clara

ao dlzor.' no sou art. 2'. quo os atos do concan1raçIo. mesmo ocorrendo no ox!Ilrior. mas

quo !l!nham raIloxo no Pais. dovorn oeguir a tramitaçlo normal da consulta ao CADE,

para a sua aprovaçIo. Nós temos. dontro ..... 29 procossos atualmonta em tramllaçlo.

_. ::sua maioria por preços abt.rsivoe, lucro artitririo. lMCfUi9m • ~o de

madicarnonlos. E. no campo doa atos do concan1raçIo. algumas fuo6es do granda

porta. quo ou podaria nominar oqul. porquo j6 foram ampla_ diwIgadas polo

Im_. Slo oIaa a oquisiçlo da GIaxo 1ntarnac:Iona/. adquirindo o controlo da

WoIIcome. na Inglalana. Em oegundo lugar. uma jolnt venture, com 50% do

poflIcipoçlo da Hoochslo 50% do porticlpoçlo da RhodIo. criando a emprooa Fal,

Fllamonlos. para atuar no morcado do ftlamonlos slnMticoo na Am6r1ca do Sul. A

oquloiçlo. paio Ioboratório CoIgolo. da moroa KoIyno&. uma --"0 da 1 bIihIo o 040

milMos do dó_o raaI_ osso ano em Nova Iorquo o com _ raIIIxos no Brasll.

até porque 80% da marca Kolynos... Pana mim, inclusive, foi UR1II surpreSll. Ternos

tambtm a ..nda da Mineraçlo Floral, poli Bayer, 6 Componhia Nitro Qulmica Brasileira.

AMineraçllo Fioral6 produlDra do ftuorita. Tomos uma gnlndo Join! ventura na 'roa do

corantes e plgmenlos lêxllll•••nvolvando a Hoochst o a Rocha. A Smllhkllno Booc:ham.

ompresa sediada na Ingla!l!rra, adquiriu a totalidade das aç60s da Slariing WIn1l1rop Inc.

a sttirno caso: a AIlergan Inc.. adquirindo o controlo acIon6rio da FrulTllOst $IA.

Indilllria. Farmac6uticac. 5.<> ompr_ ooncorran1M na fabricaçlo o oomon:ializaçlo

da produlDs de linha oftalmológica. A vonda. por poria da Dow Chomical, pora a 5orsa.

do MorreI Lopotil. E finalrnon1a a oqulsiçlo, paio Pfizo<, da dMsIo da Smllhldino.

Trata_ do contrato da compro o vendo da ativos, m6vo1s. bons. licançu do fabrlcaçlo.

registros. Iico"l'" do importaçlo. E_ slo as grandes _ qtlo _o atualmonla om

_. em tramitaçlo no CADE, ospocHIcamonla na 'roa da Indllstrio farmaclulica.

"\OS ou acho quo jI mo ostandl domasiadamonla nossa abonlagom quo flz. Eu mo

coloco. onIIo. 6 disposiçlo doa S.... Ooputadoo para qualq_ outro _ quo

dasajem a raspoito do toma o da aluaçIo do órglo quo prasldo. vIa"'-vls os abusos da

podar _mico. Muito obrigado.

O 8ft. PftI!81D1!NTI! (Deputado Joaé ftocha) - OUVIdo o Or. Ruy

Coutinho do Nuclmon1D, PrMldonta do ConoaIho Adminlotrativo do e-a EconOmlca

do Mlnlsttrio da Jusllça. possaramoo agora , rue das 1ntarpeIaçOeo. Em prImo1ro lugar,

pooao a polovra ao R_. Doputado Ayr. do Cunhll. pora fazar ao .... porgunlao.

a SR. DEPUTADO AYRES DA CUNHA - Eu queria egradocar a

p...."I'" ao Or. Ruy Coutinho. uma _ quo. dosda o primolro rnomonID. gonlifmon1a

nos atAndMJ fi: gontilm.nt8 se dispOs • vir a dar a sua contribuiçlo, de rmneira

absolU1Omon1a imparcial o lnl8ligonte. Dolxa-nos muito feliz sabor quo tomos uma

pessoa lúcida o intollgam. na diroçlo do um órglo tio Importanto quanto o CADE. É

Interessante, Or. Ruy Coutinho, quo o CADE quase nos coloca num conftilD, ou nos

coloca num conftito, porquo primolro temos do nos Iemb<ar quo infallzmonla o nOlOO
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Pois 11I0 11m condlçOeo do _ j flInIa pmIcIrnonlII do nonItum prodUlo que 11m

~_ no mundo podem _r j "... 11m liIcnologla do ponta. Podemos vor Isto com a

~ no nooao Pois. Urna _ do llIJlra. produloI. podeJIamoa oIencar I8mbtm.

__ no _ do I8mpo. llIl que. com o fortIIIecImenlo das __

nacionais, _m_"... ao poderio doogru~~. MM. oomo_.
....,.,_ que h' um marcado _. que o lIlOIeado__•

o mundo.

o aR. PRESIDENTE (c.putJldo Joaé RocMI- Com apolavra o

Rolelor. Dopulado "YfM Cllltha.

um confIllo. _ o grmdo drama que _ vannc.do.., rdçIo j/agularidado na O aR. DEPUTADO AYIlES CUNHA - Con1plonwoIando. Or. Ruy

prllduçIo do modlcamonloll _ _ na produçlo do modlcamonloll por Cj>Utinho. .. n6a Ionnoo obecIocw ..._ j logIIlIçIo inlornKlonIl no que dII:

do~. _ ... ma__ - monop6lloa ou oIlgopóllo&. lailoral6rioe_. porque q.... _ ..n_n_que .._1obo<IIOfIoa

com ...-__ urna quaIidIKIo do modIcarntnloos; _n1Il.~ -.. produzindo hoI-. com algumas excaç6ea de alguno 1obonIl6rloa.1Io. aIlIl ckMde.

EnCIo. YIjo que. _ aapecto, no reIIII6IIo que a _ e-o doveri~ no pltlbIoma, ma.- uma~ I monlIndo quolldodo?

fi"'" doo SIUS lrabolhoo. o CADE vai Iof um ~pol muito Impollanla. Neoto upoclo. O aR. IWY COUTINHO DO NASCIMENTO- O _ poIg\lI1III

gostaria de sabor qUilo 110 as suas id6las. qUI o V.Sa. proporia. Vejo que 6 muito dillcil YIa.....ns a poUllca de ...

lInnos a livra COIlCOlT6nc1a na produçlo de modicaman1lls. do modo que o CADE possa

lberwr ra_rIoa que _rto dominando o rrHJI'Cado. Por outm lado, SI

I*'"llIrmca que pequenos ra_rIoa~ a produzlr som nenhum conlrola.

_lrnonlII_ prod'*'" do má qual1dado. Entlo. como V.S•.•n.llsa .... conflito

que -.._? Qual _ .....~o? Quol 6 a grando conIribuiçIo que V.SI.

poderia dar.lII6m do que ~ axpOs nesta Com_o?

O IR. PRESIDENTE(Da~ José Roeha)- Or. Ruy Co<ltinho

Nasclmonll> com • po/avIII.

O 1ft. RUY COUTINHO NASCIMENTO • É Impo!lanla notar o

soguInIt. cIai>cIr cloro o aeg"': • c:<l<ICIIllrIlço. como lU d_ no _ da minha

fa,la••~. par SI. lia 11I0 conslilul nenhum UIciIo. O que conslilul IlIci10

~ 6 o lISO _ grandaza. _ poslçAo domínanlo. no __ de abusos

na ._ do podor_.e_lU 1_ aqui uma gama do _ do

g.-nde potlI. que _o _ """Isadas pelo CADE. ObIIIa_que 6 oonolderado o

filio di que _ vIYondo numa ICOIlOIIIIa (lfoIlaI- a que__ 6 um _

quefunclona•...-.com uma1rIIIrr-1nIomacIona1_. 6 um _ em que o

lIlOIeado ..-ntI 6 o mundo I nIo _ ou aq..... ~Is. _ ou aquela ragllo. Do

manairI que lU nIo YSjo nenhum mal .-~. O que n6a tomos do _

CUidIIdo. I como lU diMo aqui no inicio da minha fali. no _ da minha fila. 6 que

.. faço o ICOlIIpanhamonll> do compollamanlD _ grandes grupos com

com~ 110 oxpr-.lvos no marcado a. ao rneomo I8mpo. oorno IlImb6m tiva

oportun1dado di falar aqui, a~ncIa

di uma poIll1ca ~ o solar mm.ctulico. uma poIll1ca muillls VIZIS visando ao

forlatocImonlo doo raboral6rios _ - c:laro quo ai separando o joio do trigo -.

aq.... que ...- 16m compoltncla de soram lpoisdos pelo próprio Govlrno

F......I•• lmponIInc:Ia do H dar maior tlqlrNsIo a maior_ra .... 6rg1oo do dofHI

do _. Do maneira que acho q.. poderarnoo chegar a um "-lanço idMl.

O SR. DEPUTADO AYRES COUTINHO - Em ouna poI8vIa••

Lei das PIlonlas.

O SR. RUY COImNHO DO NASCIMENTO- Bom. a Lal ....

_. parWca.m.. _ ainda no Sonado F_. Nao 11I. 11I0 _ lazoncIo um

_hamanlo. um foIIow...p rigoRlao di ""miIafIo dolo. 11III lU acho quo •

Impolllnll que _ lIl*W0 di paIII1lM fique bom c:IaII • bom _. porque do

contririo lU acraclito q.. o quadR>o .- _. • 1Indoria. orn viola _

globallzaçlo. Im vislI da Impol1lncla. do pelO das omp!MM que... Como lU dluo aqui

• as 1IsIlIl. princlpoI_... Slo nag6cIoo hoI- que IIp<MIlIIam _ 2,. do PIl

nacional. SI n6a 11I0 lIwm10s __ uma Lal di ,...,.,. quo aIonda I UlII

mlnlmo de HDU!In9I. _ q.. I......,. ... probIerMs _.Ieoa 6 um pontode_

llOf1Io di _ ~. porque lU acho que 6 um _ q.. 6 lIIpollI6WI pila ....

_ fonna de oIlgop6l1o praticado no BIIolI polao~ que lIuam no _.

comoIU'- aqul__• _.pr'..clpolmallll_ D!'DIlI'olIzaçIo.""""

das _ 1aIIpt_ a chagando I COI~ c:onoldoladao.......... para

qualquer, ao pCamar di qualquer laglolaçIo _ do mundo. _ dlzor. 16

_. que 6 o HorIIndhll HIracImIIn JncIu, o 1+1. que 11m o lIIll** cdI6rlo:

.18 eoo pon1Ils 6 oonsIderaclo um rnorcado dasconc:onlrado. de 1.000 I 1.llOO ponIll& 6

considerado um rnorcado oonconlIIdo. mod*'- oonconlIIdo. I acima di l.llOO

pontos o mercado 6 alla_ ooncantrado, I o grau do oIlgopo1lzaç1o na m6dIo aqui

_ que .u clIol aqui. as _ llIrapjuticls. chaga • 4.000 ponIDI. Enllo, _
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o aR. PREalDENTE (~~li Rocha) - Com I pollvro o

_ undo,_, Dopulodo Ouilio_i-

o aR. DEPUTADO DUlL10 PlSANESCHI - Eu queril porobenlzar

o Or. Ruy Coutinho do _ poIa brilham. .xpIa~oqUI dou .,.... i .. quo

__ proocupondo; tinto qUI foi lomIIdI _ ComIssIo polll verttIcar

poooIvoio irrwgularidodoo ... fIbricoIçIo de med_. TonIlo Ilgumu

pr8OCUpoÇ6eS, V.SI. diIN quo 85'" do~ nec:lclMI hojII _ om 11II05 de

"'bot'It6rioo dem~, R__ n6s _ um~. I o Ceputodo

.-ler li J"1IIlcan*IlI lu a porgunla. I V.8a. al6 _. N6s _ 300

poq riOS 11IIClonais. I depois V.SI, diIN qUI. com roIaçIo I uns c:Inco

~. ~ qUllro ompraus domlnom llO% do COIIIUlI1O _

_.I com roIaçIo I um~ 1IHIIboralllriOS oomondllll~dI_

_ produlol. EnlIo. lU~ de ubIr de V,SI. o __: oomo _ I

lrrogu_ 11I poos1Yll1llllllcaçlo de modICIIITlII_ quo 11I0 wndldoo' JlOI)UlIçto

ou quedo _ paio Gowmo? Se I midIa que n6s _ aqui, I _ quo

__ poro__~,om funçlo da_ de !IIcIlizIIçIo I ...

om comporaçlo com o marcodo _, jt que hoje 010 praticomonlo giObllizado 05

medicamentos I 05 produtos no mundo. quol 6 o Indica dessn Irroguloridldes de

fal&ilicaçlo aqui I fora do Brasil?

O aR. RUY COUTINHO DO NASCiMeNTO- Bom. _ndondo

ao NU q__rnonIo poIa ordem, acho qUi I solUçlo seria...1_. uma Ibsoluto...

Em primeiro luglr, um l'Iforço dos Órgl05 de d_ sanltarll; em segundo lugor. um

maior roforço doi órglos de -. di conoorrtncil. laiI-M CACe. I um Ibsoluto

---ann .... dcIs órglos. JlC'lIUII\IIdanlImanIo o CACE 6 rooponslvol.

Vimos dizer. poIa monitcnlçlo I o julgo_ de pRlCIIIIOI em _ OI _ di

oconom'" nacionol. nó. nlo podornos .... obYiImonlo um 'Mlor _1IIco poro cada um

- _. Entao, _ _ de _ vaiar muilo do apoio de outrOI ÓrglOl

govemoJl*Uls. da pr6prlo aoc:Iadede cMI. PROCONs. ale.• onIlm, lodo _ 1II!work,

,... rede quo engloba. em _ inIltncil. I -. do_.EntIo. acho qUi

6 IundIlI'IIIllII uma porfolla sli11onio ontro OI olrgIOI de __ Slnlliril I os 6rg101 de

_ di COI1COITtncla. Com roIaçIo • segundo porto di ... porgunta, _ ... lU

_I bem. _ uma comporaçlo do _ com o _ no qUi diZ raopoiIo' ..,

o aR. DEPUTADO lll,IlUO PlSANESCHl - Irrogulo_ I

falailic8il0 /li fabric:a9lo doimod_.

o aR. RUY COUTINHO DO NASCIMENTO - Bom. lU nlo linho

um dedo aobra llIIIIIlcaçIo de_.mM lU _ ao _horque com ralaçto.

por -.nplo. .~ prttiCII qUi lU c:llII aqui. de ralInçIo de 1IlDq..... de

maqulogam. princlpol_ nos lnos 91. 92 I 93. o 8Iulf ..... porcanluaImtnII multo

ac:flllldlm6di1l~,

O aR. DEPUTADO DUlL10 PlSANESCHI - Entao. I _ qUi

!tU lIInho _ ComiSIIo - I goslIriI... V.SI. lfvor condlçlo. sal qUi V.SI. 6 mais di

i .._Ico do quo dl6..1icnIco de fabrlcoçlo... - 6 I Mg'-; _ pooslvois

1Mg_ 11I falslIIcaçIo tllIl-H~ mala nos _riOSlIICIonaIs ou _

muIIi_lo?

O SR. RUY COUTINHO DO NASCIMENTO - Eu __

__ dedo poro o _. mM lU lhe _ quo. __ qUi li forwn

ju/gadOl pelO CADE I qUi -o emllwnll8çlo. nIo .. llIIIhum lITl quo _1IpIClo

.._. I q_o de faIIitIcoçIo; do malI .. prilIc:es~. prilIc:es

"""*""'Is uniformal. carIIIlzaçIo I. ocmo lU li diIN aqui. maqulagorn.~

I(bitr:irlo de 1ucroI. ale. No quo diz 1llIpolIo. _ dInr. ao~ pmdulIw doi

li_ I doi _. nóI 11I0 _ nenhum... Eu nIo _. no _.

~Ol""ao_.~.

O IR. DEPUTADO DUUO PllANElCHI- CJ!>rlgIldo.

O 1ft. RUY COUTlNItO DO NAIClM!NTO - _ quo I ...

de dIfaaa unilIIrla do _ de _ - nIo III li li _ aqui ou li foi

COI1IIOCIdlI- podIrla lhe dorcom maiorMglll'lllÇL

O IR. PRUIllENTE~~ Rocha) - Com.....o

___•DapuIacIo ChIcIo BrIgido.

O SR. DEPUTADO CHlCAO BRlGIDO - 1nic:iaIn**.

~ o P...- doi _. Ceputodo JoI6 Rocha.~ o

RaIaklr _ Con"uto. o nouo li cornpatarIII Ceputodo Ayroa de Cunha. cuja

lluIçIo linho o!lMrVIdo 1IIJlIn. A eoIIancil poIlt1co. I ... dIdIcaçIo__

...-.., mullo _ CoaI. T...ho _ de quo.1IITl diIvIda JlII1IlUm1.voI'-.
no ftnal _ tnI_. um _rio. qUi VII OlllU/hIr I IOdos _. mornbrol _

ComIuIo.

OSR. DEPUTADOAYRES DA CUNHA-ObrIgado.

O IR. DEPUTADO ClICA0 IIRIGIDO - a--o lIUdar tamb6rn o

nouo H... convidado. OI'Ruy~. qUI wm __ com I ComIuIo.~

aqui aIguna__I fazer com qUi _lIllbaIho pooaa_ provoIIoao. Al:ho

qUi UIIII CPf li mulloIm~. O objeIIvo de IOdos _ aqui 6__o no tInaI

dqlo__• banoftc:Iaro _o." _ quohojII_~. Or.

Ruy; lU _ nIo til podido~ aqui I limpo de llCOIrIpIII1har toda I ...

~o.ali poço daIculpoa por IMo. EIlI CoaI 6 um MgIlcIo muIlo compIicodo. de

~. nIo .. COllIIll'M cumprir _rio. Mas lU pude qual' •

... fUnçIo hojII•...--o CAOE • _ o 1I1IIlI. Eu _ aqui uma PIIll'-* quo.

....... _ uma __ mullo impc>rtara. poro quo I grAo pooaa rMOIvw um

proIlIornI quo. 11I minha compIIIIlIIo. 11I minha vIIIo de-.. I tlirnb6m de poaaoa

ligada ao ramo de _ela. ao /llITlO de~. 6 ~. CIIio quo 6 do_

....-- - n6a podornos __ quo 16wm_~ - ... ___

farrnactutlcoa mudam OI pr-.çoa doi .... produIzIa. i._. num _ de miQÍCII.

mudando" _ ali o _ do próprio_.V.sa,~ muIIo bem o

Biol6nIco FontourII. um rwn6dIo muIIo conhlcldo por _ popullçlo;~ mundo

_ o BIolOnIoo, Nlo sal li V.SI. IOOI1If*Iha ...." rniIt_ OI

1ICOIllIclm«1l. mM o 1IborIt6rlo. no lI1OIIIII1lo lITl qUi foi vondIdo pala outro
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1abonIIório. que foi vondldo..• V.s.. SIbe dluo. nIO sabe? Cer1llll1lll\e. Ele ... de

_. a' o ia_rio _ para 400m1. 200m1. aumentou o praço. Ve;. V.s.. que

alontIdo, que vIoI6ncó1. contra o consumldorI Eu lICllo Il1o uma ccIsa mul!ll grave.

pclIque ai _ a mallcill, al_. _ dizer "m. a ..".,..... ai _ o crime, ...

_ com-.Ao. Vejo liso como ccIsa grave. Eslou c_ um _pio. lIIllS com

".. produloe _liso. eutro- produa que a-._.- tirou de linha.

Iençau com .... ouCIa IUbotIncóI qulmlca e ...-o preço. Pelo """"'" dIuo V.s..

tom """hecImenlo. N6e _ que a Ind__, em -.nilledoe

-a._ De --1lIllbIe<nB. ~pre foi _, aquele ccIsa !ode, mel. eu.

a-. -. um homem que oempre vi e "'-0 do ram6cl1o. a q_ da

fann6cla como uma-.,do problema da sallcla.~ 'um com6rc1o, lIIllS

eu lICllo que nos _ de__paI_.para que o _o, a paIIOII que pracIsa

de oomprar um lIidrD de _ rMImanIa 1110.. prejudicada. Eu gooCarla que V.s..

~ um comanllIrIo lOln _ acontaelmenloa que. eu _ oonocIIncóI. foram

aoocllaclmenloa YW1dIcoa. NIo aoIou aqui __ nanhuma oupoalçIo, -.

__fallla raaIa. Como V.s.. vt acontocI__ naturaza? S__•

... pró>óma _ que Il1o ......-... eu tiwr oonhaclmanlD. nAo vou pannltir mais.

Como aulorldada. cIIgo com !ode a al_. da pró"'ma _ vou denunciar o

IabofaI6r1o que _ Il1o. TIrar o produto, mudar a ambülgam. mudar o contalldo.

mudar a quan1klada e aumantar o preço, tirar um prodUID de linha e lançar.

no dia sagulnlo. com a mesma fórmula. com oulRl nome e mudar o preço. pclIque au

lICllo que loao , uma foram da !asar. N6s. como ra_ntarn., como cidacll.., 010

podemoa parmltIr _tipo da coisa.~ que o companhalro tlzasaa um comanlárlo

_1000 que _ levantando.

O SR. DEPUTADO AYRES DA CUNHA· Daaculpa a IgnortncJa,

mas " ia_rio que produzia o !!IotOnloo Fon1Xlura foi vendido pera quem?

O aR. DEPUTADO CHICAo BR/QIDO -Eu lICllo que , o

"-rIo... Dabca eu _ qual, o IabolaI6r1o aqui. 1110 linho Iernbnlnça do ia_rio.

O IR. DEPUTADO AYREa DA CUNHA· NIo' importanta. Era só

pera ...

O SR. DEPUTADO CHICAo BR/QIDO • Mas ale foi vendido. Ele

ara antas da FonlDu<a MacIicamanlo. AI foI_ pera o '-rIo atual. Arn.a ara da

Fqnt>ura Madlcamanlo. A Fontoura Mad_, o Or. Ruy COUtinho SIbe dllso, ala

daaáparaceu do maa:ado. foi ... Era a FOllloura Med_. O labolaIzIrIo atualmanlt ,

_ ... - ara a For*>Ura Medlcamanlo que produzia. e ala vendeu a sua P*nfa,

wndaU o _ raglolro 1*8 _..-rIo que~ o _Iiza. FaIha-ma a

rnem6rla. mas eu poaoo dapoII _ pera o companhalro Ayraa da Cunha. _

obrigado.

O IR. PRESIDENTE (DaputIdo Joaé I'ochll) • Or. Ruy CoutInho

do__com a palavra.

O IR. RUY COUTINHO DO NASCIMENTO- Mul!ll obrigado,

Dap<ado Chielo 1l<1g1do, pala ... inIorvançIo. E lIoo mul!ll AtIsfalto ao _ que o

senhor tem a dlspooiçlo da, _Imam.. lutar conlra _ abU505 do poder oconomJco

prallcados por .... _ e lhe dizer que _mos InlDil3menl8 .. oreMMS de V.EJaI. para

qualq_ ascIaraclmanlD, inclUSiva para ....bimanlD de qualqUtlr reprosanl3ç1o que

V.Exa. qualno fizer. Inclusive observando que .. repraaenlaÇO.. fellas pelos

~_ ou por Com_ da CAmano eliminam a fa.. da avorigullçlo

prallmlnar. Entlo .. abra lmadlalamenta o processo adminlstrallvo conlra a empresa que

_ saneIo~. Com~o a ..... faIoo a que o senhor .. rafara, ou seja,

Iabon*lrloa que diminulram a quantidade do produto e aumantanom o preço. isso n6s

_ aqui uma longa li.... Slo 29 que _o saneio __ no CACE, na sua

grande maioria __ por _ prAtica. que , a chamada maqulagam. raaultando

~ iao um aumento abuIlvo de preço • um aumento arbitrãrio de lucroa. Eu dil'ia ao

_que a maioria _ 29__administr1lllvoo, quo n6s as12mos analisando.

_ jusIa ... Com _ acuaaçlo. Eu podaria "". 50 for do

inlorMM de V.EloI., ancamlnhar a V.EJaI. poárIonnanlo .. dacia6aS do CACE __

....quo eu cIloI aqui.

O aR. DEPUTADO CHICAO aRiGIDO • Quero lar a honno de

__malofIal. EnlIo. Sr._.gostaria ...

O aR. DliPUTADO AYR&a DA CUNHA - Quarla pedir um aporta

ao Dap<ado ChIeIo 1l<1g1do. Dapulado.~ eu acha mais g....... ainda _ do

nosso trabalho nesta Comisslo, mais grave ainda do que a maquiagam, no caso do

BIolOnloo FonlDUno , a _ de um madlcamanlD absolutamenta inlltiJ. quo nlo \em

...nhuma uliIicIado. nlo Iam nenhum __pAutico, um madicamenlD totalmenta

dispanÁveI. e ainda .. racorra I maquiagam peno ganhar um pouco mais de dinheiro.

O IR. DEPUTADO CHICAo BRiGIDO - É, sem dÚVida. É um crime

contra o cIdadIo, contra a vida das pessotIs, pclIque no momento em que se di um

~ic:arnento, • peaOll que tIm • coragem de faar um medicamento e falsifica uma

datarmlnada composlçlo qulmlca de um medlcamanto... É um absurdol E isso 6 um dos

__ que vai dar mois dor da cabafo a noasa Comisolo. Vai .... _ ..... a

ganta oonsagulr comp<ovar que OS "-rIos _o fazando 1000. Nós ""bemos que

no El<aIll _. lIIllS _ que _ Comisolo valtar a compel6ncJa e a sabedoria

._ pera, nas ........ mergulhadas, nos nossos trabolhos. chegar a .....

~. quo hoje -. trabalhando contra a vida das posaoas. enganondo. Sou

um homem quo tem __ anoe de lnlbaIho em larmlela. EnlIo. oonhaço,

acompanho. Temia_rio quo, quando o rapraoanlanlo~ na minha farmlcia. eu

dlgo: paio amor de Daua. ioao ai voc6 Mm... NAo lanho coragam Mm de lar nas

~... da minha larmlela ..- tipoo da medlca_, pclIquo • ganta sabe que

nIO 11m funçto nenhuma. a ftnalidada _ , comarcial. Il1o ~ falar nos

_ cujaI maltrlao-primaa ÁO~ da oulros ia_rios. E 6

maacanKIa oornpIalamanlo aquela _neta. E vandam maJo bo_, dlo porcanlagam

pera-_ela. Iudo pera vendar. E quem linda porcIando. Ia_, , o consumidor.

Aamplcillna, por _pio, na minhll compreenÁo. 6 um madicomenlD que o6s tom..

quo sabar _mam.. É um antibiótico que vlrIos ia_rios fabricam, o li foi
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c<>rIlflRl'I*Io que.muilD& "boIalórlcs falsllicam Ilmpicilino. Nlo 11m lfIítll _plutlco

non/1um. E o que I gonIo molo _ 'que" __ I _ chego no _ela

com ....... ck um p<odulo daquela. ck Um labo!at6<io dIquM. em que t. - I

genlI 11I0 _ .•• EU. por.-.plo. ti __ 11I0 conIIo. digo: nIo _1olo. _ uma

ampIaciIIno•• o cidIdIo humildemlnlo. porque _ com I _ no mio. 010 _ di

jIIlo non/1um! Nlo _I 1olo , uma coioIt A genlI sobe _. DIgo: _ umo

omplaclIinI. AI , ando _ o porigol o~ Ayroo di Cunho. por IlIIIIlplo. , uma

dII _ quo concordI comigo ..... ""'**' doi gIIltrlcos. Tem __ que

dIfIndem o gIIltrlco. Eu nIo doIIndo__por ClUII _. porque nIo 1diInlI.

e-.. amplcllillll. AI o_. no horallll quo foI_.foI pensondo lIll dimilllllr o

P!"9". foi~ no __nela grande. MoI nIo _1olo1 O que _ '1olo: no

hora em quo o cidIdIo chego no farrnIclII. poli ltandIr I .-.. _. o dono ck

farrnIclII , um 00IIlIIdanIt • VII I ou_nela maio CIII. NIo vai

_ • maio banIIa: ... vai _ I maio CIII • vai _ ti _ I falslflCIda.

E_. t um pIfIgo. Eu. por .-.pIo, IOU conlI'I OI gontr1coa--por 

fpnçIo, porque I _ ck quo li __com o gontrIco VII bwIIlIcIar o 0ClIlIUIIlld0r

tllllanglllO.Équamnlo__,t quem 1**_no~_.

NIot_rEu.-cllloquen6a --~.genlI-

.....~ na ck farrnIclII com maio conocItncia ...... quo lIlIjom na

PII'" ck faIxIcaçlo com I __nela ck que .-.no t umo ooioI muitll "rio. É um

nog6clo 1llICloao, É poIIlllvw vida. 11I0 t umo roupa que li compra. t 11II p<odUCo ti

_ ck~.A genlI obMMI. qUlndo umo _ VIi num mtdIco. pagll umo

..... quo q__aqUl!tl rnodÍClllllll!D. Ela _ 111 com IIIf*III'iI ck SIlvar.

vldIdo~. ck IllllholIrl Ullda _. Eu acho que. noàa ComIuIo.~Ayroo

I ....-,.. Joat Rocl1I. 11m ck "- um _ 1_. poli que • gonlI _

_ com que I _ produIorII ck l11IdIcImor*la _ ...1_ I 11'-

liIbIICI9Io ck~ para o Pilo I para o mundo. MuIlo obrigedo.

o IR. PIlEUIENTE (Deputado Joei Rocha) - ConcluI"- I _

ck ~1loql...ge... jt que o~ ChIoIo Ilrfgldo foi o llIlimo -.a.__.-

10 lIgUIlcIo 110m de paula ck hoje. DiIpanIIdI. lIIlura de áI de raunlIo onIIrIor. _

__ ccmo _. (PaIMI.) EoI6 ............ _ no Ordem do 011. _ um

~de_ do CopI8do Joat PInoIIf. quo palIO. Jor:

"Sr. ~. confolme 1IlIoI-"" __

_ o dIpoI!nor*l .- paio Df. _ MIIquIla,

__ do~ FadoraI de MedlclnI ..... CPl, lOIIolIo I

de DC8 - DInominoIçIo Comum BIaIIIoIno, doi _ ....

gontr1coa. SOIIcIIo lIindI quo V.Exa. lncIIgue 10 _ MInIIltrto

por que nIo foi~ • porIIriI doi gIIltrlcos I tambtm

por quo nIo foi ItIndI"- • ooIIcItIIçIo do ConMIho FIdIrIl ck

Modlclno de 2SO mlI-.p1alll de DCB. para que _ garantIaoem

I Infom1IçIo doi m6d1cos I I impilnllçlo,~ com o

Miniol6rto di Saúde. doi gIIltrlcos no Pilo. SaneIo o que noa

AfIt-..,..... Joat-...PInoIIf."

Eu. primolro, __ • -..;todo~,~ Ayroo

de CUnha, para que S.Exa. IIlCIIIIinhl. volIçIo_~.

o IR. DEl'lJTADO AYREI DA CUNHA • SugIro quo ..

lIlCIIIIlinhIdo o~ I, na prfmIira oportunIcIode, _ • lIIllOIIa quo

oI/tiYonnoa,
o IR. PREIlDENTE (Doputado Joei IIoc:haI _ EnlIo, palIO •

~ do '*"'""'-*'. OI 8nI........_. que 0'-"__ccmo li

--.n. (PaIMI.) AprÓvado. Como~ -*'lI cI.- CPl,IU!lIIll*ldo o Sr.

-- - -, quero lIgI1IdIoar 10 _ dIpoenIo, Df. Ruy C«*lho do

~, poIo COIllf*ICIn*IlO • _ raunlIo, AQradIIx> poli~ de Iodoa I

COIIYOCO 0I1ll111lbroo de ComiIIIo paro__o no dIlIlll de -.nIlIock.,"

1411, _ ... que _o ouvldoiI o Or. Amoldo ZubioII.~ do eor-..
FIdIrIl ck FIlIIlicia, I o Or. GIanI F..,.,., Samola. __ do Slndic:IIIo de

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAç..\O E INFORM..\.TlCA '

o DEPYTADO MARCELO BARBIERI, PRESIDENTE DA COMISSÃO
DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
FEZ A SEGUINTE

DISTRIBUIÇÃO N° 22í95

Em 14/09/95

Ao Senhor Deputado ROBERTO SANTOS:

1. ~ROJETO DE LEI ND 815195 • do Senhor Silvio Abreu .. Dispõe sobre a
regulamentação do exercício das profissões de Analista de Sistemas e suas
correlatas, cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Infonnática e dá
outras providências. .

li --
" L ~l'.' I.L:

MARIkrVONE DO ESPÍRITO SANTO
Secretária

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

o DEPUTADO MAURiCIO CAMPOS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL, FEZ A SEGUINTE

DISTRIBUIÇÃO N° 30/95
Em 13/09195

Ao Deputado JAIME MARTINS

PROJETO DE LEI NO 812195 - do Sr. João Fassarella - que "altera a redaçio
do artigo 74, da Lei nO 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Militar'~

Sala da Comissão, em 13 de setembro de 1995.

. Ji"
TérCi~;';onça Vilar

Secretário
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o DEPUTADO MAURíCIO CAMPOS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL, FEZ A SEGUINTE

DISTRIBUIÇÃO N° 31/95

Em 14/09/95

NJ Deputado LUCIANO PIZZATTO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 167195 - da Comissão de
RelaçOss Exteriores (Mensagem nO 397/95) - que "aprova o texto do Acordo
sotxe Cooperação Técnica do Domínio Militar, celebrado entre o Governo da
República Fedarativa do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, em
Praia, em 21 de dezembro de 1994".

Sala da Comissão, em 14 de setembro de 1995.

~
.-

I c

Térci onça Vllar
Secretáno

o DEPUTADO MAURicIO CAMPOS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL, FEZ A SEGUINTE

DISTRIBUIÇÃO N° 32/95

PROJEI'O DE LEl N" 8U/95 • do Sr. EIi. MlII1Id" "" "etlIbel... ÍDctativo fiocll 0Dl fitvor
do doopono 1IImdol".

Ao.Doputado Ricardo!llmHl

PROJEI'O DE LEl N" 886I5IS " do 3r. lorp ADdon " "" "dilpllo ....... nIiDçto do ...",
VOIlibo1lr. di..-providlaciM".

"'~'1\).'",,~~.......~..,
Cllja~1.ivoira

COMISSÃo DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

o DEPUTADO GONZAGA :.lOTA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, FEZ A SEGUINTE

DISTRIBUIÇÃO N" 37/95

EM 15.09.95

Ao Deputado E'DINHO SEZ

PROJETO DE LEI N" 4. 203-Al93 - do Senado Federal (PLS n"
2/93) - que "dispõe sobre a criação de Zona de proces~amento

de Exportações - ZPE, no Municipio de Imbituba, Estado de
Santa Catarina 0' •

Ao Deputado AUGUSTO VIVEIROS

PROJETO DE LEI NQ 370-A/95 - do Sr. Beto Mansur - que
"revoga a Lei n g 7.700, de 21 de dezembro de 1988, que cria
o Adicional de Tarifa Portuária ATP I e dá outras
providências" .

Ao Deputado FtLIX MENDONÇA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N12 45/95 - do Sr. Nilson Gibson
- que "fixa prazo para apreciação das contas do Presidente
da República, Governa.dores de Estados e do DiStrito Federal
e Prefeitos Municipais".

Em 15/09/95

Ao Deputado ABELARDO LUPION

PROJETO DE LEI ND 2.438-AI91 " do Sr, Fábio Feldmann " que
"disciplina as atividades industriais e de transportes de produção ou
materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos, em
conformidade com o disposto nos artigos 22 e 225 da Constituição
Federal".

Ao Deputado MARQUINHO CHEDID

pROJETO DE LEI N" 459/95 " do Sr. Sérgio Cameiro - que "regula o
disposto no inciso 11 do artigo 20 da Constituição Federal, dispondo
sobre as terras devolutas sob domínio da União",

Sala da Comissão, em 15 de setembro de 1995,

Ao Deputado

PROJETO
932/95 )
pessoas

AN'XÕNIO KANDIR

DE LEI N2 913/95 - do Poder Executivo ,(MSC n Q

- que " altera a legislação do imposto de renda das
jurídicas t e dá outras providências".

Tér~aVilar
Secretário

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

O DEPUl'ADO SEVEIUANO ALVES, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTIlRAE DESPORTO, FEZ A SE<JlJlN'IE

DlSTRlIlUIÇAo N" 3tm

F:m 15,09,"

ADopcà<Il EoIbor Ci'OIIÍ

PROJEI'O DE LEl N" 859195 - do Sr, Humberto CooIa" "'" "diopllo ...... a obripooododo
do ÍDO~, na ClIrlculo oficial da Rodo do Fnlino. da dilCiplina 'HillAlria da CuI~
Aft'o·BlwiI.inl' • di0lIInl providlDoiM".

Ao Dop<ádo Mllr/cio Ree.,ilo

PROJEI'O DE LElN" 843195 "do Sr. A1....n SooIOI """ "di navandoçlo _ IltiSOl1'
• 2"daLoiIl"3.55?; do 17 domoio do 1959. lIIOdi1i....ptlaLoi Il" 7,891. do 23 dollOVOllll>ro
do 1989•• di 0lIInl provideDciM".

Ao Deputado MANOEL CASTRO

PROJETO DE LEI NQ 853/95 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe
sobre a obrigatoriedade de publicação mensal de quadro
demonstrat i vo da destinação dada aos valores arrecadados
pelos concursos de prognósticos patrocinados pelo Governo
Federal, e dá outras providências".

Ao Deputado ROBERTO BRANT

:'R?JE~ DE LEI n Q .4.255-A/93 - do Sr. Fábio Feldmann _ que
. dl.~poe ,sobre a ~nstalação de equipamentos para medir a
~~~~d~n~~~ri~~6~f~1.~%:~on~\t,~avioleta cancerigena (UV-B) em

AO Deputado SAULO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N" 634/95 - do Senado Federal (PLS n" 66/95)
- que "modifica o Oecr-:to-lei n Q 2.404, de 1987, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-lei n Q 2.414, de 1988,
e pela Lei n Q 7.742, de 1989, na parte referente à isenção
do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante 
AFRMM" •

À Deputada rEDA CRUSIUS

PROJETO DE LEI NQ 860/95 - do Sr. Jair Soares - que "concede
parcelamento de d~bitos de natureza tributária".

Sala da Comissão, em 15 de setembro de 1995.

t;;a~ia~i~d~~~~~8
Secretária
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

O DEPUTADO FIRMO DE CASTRO. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE, FEZ A SEGUINTE

DISTRIBUICÃO N" 02195

EM 15/09195

Ao Deputado ANTONIO BALHMANN:

Proposta de Fiscalizacão e Controle n' 14· solicita que seja realizada pericia em
acordo que levanta a liquidação extrajudicial da Sul Brasileiro Crédito
Imobiliário S.A.

Ao Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA:

Proposta de Fiscalizacão e Controle nO 15 - que solicita a realização, pelo
Tribunal de Contas da União - TCU, de auditoria na Execução Orçamentária,
identificando os descmnprimentos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como
os responsáveis por esta sitnação.

Ao Deputado PAULO BERNARDO:

Proposta de Fiscalizacão e Controle n° 16 • que solicita a realização de Auditoria
Especial, pelo Tribunal de Contas da União • TeU, no processo de
financiamento pretendido pela "Multipão" junto ao Banco do Brasil S.A.

DEPARTAME'IiTO DE CO.\IISSÕES

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

DlSTRrBlllC.~ON° 18/95

o Senhor Presidente da Comissão de Relações Exteriores. Deputa.do Franco
Montara. distribuiu. nesta data, as seguintes matenas

Ao Senhor Depntado PEDRO VALADARES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 214-B/92 - que "aprova o
texto da Convenção sobre o Direito dos Tratados. condUlda em Viena, em 23
de maio de 1969. ressalvados 05 artigos ~5 e 66"
AUTOR: COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Ao Senhor Depntado ROBÉRlO ARAÚJO

MENSAGEM N' 884/95· que "submete a consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo de Transporte RodovI3no Intern?clOnal de
Passageiros e Carga. celebrado entre o Governo da Republica Federativa do
Brasil e o Governo da Republica da Venezuela. em Caracas. em 4 de julho de
[995".
AUTOR: PODER EXECUTIVO

Brasi\ia. 13 de setembro de \995

~Ijv;w..d..-
Andrêa ~ersiani de Mir~rb

"'---' Secretaria

Proposta de Fiscalizacão e Controle n° 17 • que propõe que a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle apure denúncia sobre a politica de preços
praticada pela Petroquirnica Triunfo.

Ao Deputado JAIME MARTINS:
REDISTRlBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSAO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ao Deputado FREIRE JúNIOR:

Proposta de Fiscalizacão e Controle n° 18 • que propõe que a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle solicite ao Tribunal de Contas da União
arealização de inspeção extraordinária nas contas do Fundo Social de
Emergência.

Ao Deputado MA~CIO NAJAR:

Proposta de Fiscalização e Controle n° 19 - que propõe que a Comissão de
'Fiscalização Financeira e Controle solicite ao Tribunal de Contas da União a

··i'jllálizaÇãO de inspeção extraordinária nos orgãos e entidades do Governo Federal
.que realizam despesas com publicidade e propaganda.

Ao Deputado ARNALDO MADEIRA:

Proposta de Fiscalizacão e Controle n° 20 - propõe que a Comissão de
Fiscalização Finançeira e Controle solicite ao Tribunal de Contas da União a
realização de Auditoria Especial na Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda, em especial nos processos de pessoas juridicas cujos interesses
s~jam patrocinados pelo Escritório Marcial e Meneghetti Advogados
Associados.

o DEPUTADO PAUDERNEY AVELlNO. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
ECONOMIA. INDÜSTRIA E COMÉRCIO. FEZ ASEGUINTE

REDISTRIBUiÇÃO N° 8/95

Em 14.09.95

À Deputada NAIR XAVIER LOBO.

Emendas OfereCIdas em Plenário ao Proleto de Lei n° 1 706-Na9 .. que "dispõe
sobre as sociedades cooperativas"

Sala da Comissão. em 14 de setembro de 1995

Iln .,Jlia..:k< ~. dL J1"c~
ANAM'tLlA RIBEIRO CORREIIl:OE ARJUÚJO

Secretàrla

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O DEPUTADO GONZAGA MOTA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, FEZ A SEGUINTE

REDISTRIBUIÇÃO No 10/95

Sala da Comissão, de setembro de 1995.

EM 14.09.95
Ao Deputado EUJÃCIO SlMÕE5

PROJE'rO DE LEI No:! 1.637/29 - do Senado Federal (PLS n'Q
79/88) - que 'dispõe sobre o financiamento das atividades
agrícolas, e dá outras providência.s".

Ao Deputado SÊRGIO NAYA

Jo.r'~w:/m~·iJecretárto

PROJETO DE LEI N0 1. 852/91 - do Sr. Jackson Pereira - que
"altera o disposto no parágrafo 2 12 do artigo 22 da Lei n2
8.056, de 28 de junho de 1990, que prorroga a vigência dos
dispositivos que hajam atribuído ou delegado competência
normativa BOS órgãos que menciona e dá outras providências".

Sala da Comissão, em 14 de setembro de 1995.

~'tf~d~n~li\~s
Secretária



MESA ------- --,

(Biênio 1995/96)

Presidente:
LUÍS EDUARDO - PFL-BA

10 Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

20 Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPR-SP

10 Secretário:
WILSON CAMPOS - PMDB-PE
20 Secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG
30 Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PP-DF
40 Secretário:
JOÃO HENRIQUE- PMDB-PI

Suplentes de Secretários:
10 ROBSON TUMA - PL-SP

20 VANESSA FELlPPE - PSDB-RJ

30 LUIZ PIAUHYLINO - PSB-PE

40 WILSON BRAGA - PDT-PB

Líder: MICHEL TEMER

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS

BLOCO PARLAMENTAR

(PFUPTB)

Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Líder: FRANCISCO DORNELLES

Pf
Líder: JAQUES WAGNER

Maria Laura
Milton Temer

Paulo Bernardo
Paulo Rocha

Sandra Starling
Tilden Santiago

Salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra

Nelson Otoeh
Jorge Anders

Luiz Carlos Hauly
Robério Araújo
Antônio Feijão
Roberto Santos

Paulo Bauer
Paulo Mourão

Wagner Salustiano
Ricardo Izar

Roberto Balestra
Hugo Biehl

Ibrahim Abi-Ackel

PPR

Jofran Frejat
Carlos Camurça

Valdenor Guedes
Marconi Perillo

PP

Líder: ODELMO LEÃO

Viee-Líderes:
Arlindo Chinaglia
AdãoPretto
Gilney Viana
Jair Meneguelli
José Machado
Luís Gushiken
Marcelo Deda

Vice-Líderes:
Gerson Peres (lo Vice)
Augusto Nardes
Arnaldo Faria de Sã
Eraldo Trindade
Moacyr Andrade
Luciano Castro

Yeda Crusius
Adroaldo Streck
Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgllio
Carlos Mosconi
Eduardo Mascarenhas
Elias Murad
Jayme Santana
João Leão

Viee-Líderes:
Edson Queiroz
Laprovita Vieira
Romel Anízio
Valdomiro Meger

João Mendes
José Borba

José Múcio Monteiro
Maluly Netto

Marilu Guimarães
Ney Lopes

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Paes Landim
Paulo Bornhausen

Rubem Medina
Theodorico Ferraço

Vicente Cascione
Vilmar Rocha

Werner Wanderer

Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel

Aloysio Nunes Ferreira
Edinho Araújo

Fernando Diniz
Jurandyr Paixão

Tetê Bezerra
Candinho Mattos
José Luiz Clerot
Darcísio Perondi

Maria Elvira

PMDB

Viee-Líderes:
Nelson Trad (1o Vice)
José Carlos Aleluia
4-belardo Lupi0l!
Alvaro GaudênclO Neto
Antônio dos Santos
Aracely de Paula
Carlos Alberto
César Bandeira
Efraim Morais
Eliseu Moora
Fátima Pelaes
Félix Mendonça
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Jaime Martins
Jair Soares

Viee-Líderes:
Geddel Vieira Lima (1o Vice)
Andre Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Chicão Brígido
Confúcio Moura
Elias Abrahão
Euler Ribeiro
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Priante
José Thomaz Nonô
Marcos Lima

PSDB

Líder: JOSÉ ANÍBAL
Viee-Líderes:
Ubiratan Aguiar (lo Vice) Roberto França

PDT

Líder: MIRO TEIXEIRA
Vice-Líderes:
Giovanni Queiroz (1o Vice)



BLOCO PARLAMENTAR (pL/PSDIPSC)
Líder: VALDEMAR COSTA NErO

BLOCO PARLAMENTAR (PSBIPMN)
Líder: FERNANDO LYRA

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
Euripedes Miranda
Matheus Schmidt

Vice-Líderes:
Marquinho Chedid (lo Vice)
Elton Rohnelt
Eujácio Simões

Vice-Líderes:
José Carlos Sabóia (Io Vice)
Ubaldinho Júnior

Sérgio Carneiro
Sílvio Abreu

Wolney Queiroz

Pedro Canedo
Luiz Buaiz

Alexandre Cardoso

PCdoB
Líder: ALDO REBELO

Vice-Líderes:
Haroldo Lima Aldo Arantes
Sérgio Miranda

PPS
PV

PRP
PSL

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUIZ CARLOS SANTOS

Vice-Líderes:
Almino Affonso Benito Gama
Arnaldo Madeira Elton Rohnelt



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO l}E AGRICULTURA
E POUTICA RURAL Adelson Salvador

Presidente: Alcides Modesto (P1) Bento Lelis
1° Vice-Presidente: José Fritsch (P1)
2° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPR)
3° Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL) Nelson Menrer (PP)

Titulares Suplentes

PSBJPMN

PCdoB

PPS

GelVásio Oliveira
'Raquel Capiberibe

1 Vaga (s)

PFI.JPTB Luís Barbosa (PTB) Augusto Catvalho

Abelardo Lupion Albérico Cordeiro Secretário: Moizes Lobo da Cunha

Adauto Pereira Antônio Ueno Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas

Carlos Melles Benedito de Lira Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)

Davi Alves Silva (PMN) Betinho Rosado Telefones: 318-69781§97916981
Hugo Rodrigues da Cunha Eliseu Moura COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
José Borba João Ribeiro COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
José Rocha Jonival Lucas
Júlio César José Múcio Monteiro Presidente: Marcelo Barbieri (pMDB)
Mendonça Filho Lael Varella 1° Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
Nelson Marquezelli Luiz Braga 2° Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
Pedrinho Abrão Marilu Guimarães 3° Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
Roberto Pessoa Philemon Rodrigues Titulares Suplentes

PMDB PFI.JPTB

Andre Puccinelli Dilso Sperafico Antônio Joaquim Araújo Antônio Geraldo
Anibal Gomes Fernando Comes Arolde de Oliveira Aracely de Paula
Armando Costa Marisa Serrano João Iensen Bonifácio de Andrada
João Thomé Mestrinho Newton Cardoso José Jorge Carlos Alberto
José Aldemir Noel de Oliveira José Mendonça Bezerra César Bandeira
Olávio Rocha (PSDB) PedroIrujo Luiz Moreira Heráclito Fortes
Oreino Gonçalves Udson Bandeira Maululy Netto Leur Lomanto
Raul Belém (PFL) Wilson Branco Paulo Bornhausen Luciano Pizzatto
Silas Brasileiro Wilson Cignachi Paulo Cordeiro Mauro Fecury
Tetê Bezerra 2 Vaga (s) Paulo Heslander Mendonça Filho
Valdir Colatto Vic Pires Franco Pedro Correa

PSDB 1 Vaga (s) Vilson Santini

Antônio Aureliano Amon Bezerra PMDB

Eduardo Barbosa Augusto Nardes (PPR) Aloysio Nunes Ferreira Barbosa Neto
Elias Murad Carlos Mosconi Carlos Apolinário Edinho Araújo
Ezidio Pinheiro Herculano Anghinetti Cássio Cunha Lima Euler Ribeiro
Ivo Mainardi (pMDB) Salvador Zimbaldi Hélio Rosas Geddel Vieira Lima
Osvaldo Coelho (PFL) Saulo Queiroz (PFL) João Almeida Henrique Eduardo Alves

PI' Marcelo Barbieri Jorge Tadeu Mudalen
AdãoPretto Fernando Ferro PedroIrujo Laire Rosado
Alcides Modesto João Coser Pinheiro Landim Maurício Requião
Domingos Dutra Luiz Mainardi Roberto Rocha Zaire Rezende
José Fritsch Paulo Rocha Roberto Valadão 2Vaga(s)
Padre Roque Waldomiro Fioravante Wagner Rossi

PPR Ubaldo Corrêa

Anivaldo Vale Célia Mendes PSDB

Cleonâncio Fonseca (PPR) Enivaldo Ribeiro Domingos Leonelli Adroaldo Streck
Hugo Biehl Maria Valadão José de Abreu Antônio Balhmann
José Teles Mário Cavallazzi Koyu lha Antônio Carlos Pannunzio
Roberto Balestra Telmo Kirst Roberto Santos Arthur Virgílio

PP Rommel Feij6 Ayres da Cunha
Augustinho Freitas Dolores Nunes Salvador Zimbaldi FlávioAms
Dilceu Sperafico João Maia

PI'Romel Anizio Marconi Perillo

PDT
Ana Júlia Chico Ferramenta
Ivan Valente Esther Grossi

Luiz Durão AirtonDipp Milton Temer Jair Meneguelli
Odílio Balbinotti (SI Part,) Carlos Cardinal Tilden Santiago Paulo Lima (PFL)
Oscar Goldoni (PMDB) Giovanni Queiroz Werner Wanderer (PFL) Pedro Wilson

PLlPSDIPSC PPR

Ronivon Santiago Hilário Coimbra (PTB) Affonso Camargo (PFL) Carlos Airton
Zé Gomes da Rocha Roland Lavigne Alzira Ewerton Cunha Bueno



Roberto Campos Gerson Peres Eduardo Mascarenhas
Welson Gasparini Nelson Marchezan Vicente Anuda

1 Vaga (s) Zulaiê Cobra

PP

Edson Queiroz Laprovita Vieira Hélio Bicudo
José Janene Sérgio Naya José Genoíno
Raimundo Santos Silvernani Santos Marcelo Deda

PDT
Milton Mendes

Euripedes Miranda Antônio Joaquim
Paulo Delgado

Itamar Serpa (PSDB) Cunha Lima (PSDB)
Wolney Queiroz Edson Ezequiel Adylson Motta

PLlPSDIPSC
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Augusto Farias (PP) Renato Johnsson (PP) Jarbas Lima
Marquinho Chedid João Colaço (PSB) Prisco Viana
Pedro Canedo Valdemar Costa Neto

PSBlPMN Marconi Perillo
Corauci Sobrinho (PFL) Gonzaga Patriota Talvane Albuquerque
Sérgio Guerra Ubaldino Junior Valdenor Guedes

PCdoB

Franco Montoro
lldemar Kussler

Rommel Feijó

PT
Milton Temer

Sandra Starling
Severino Cavalcanti (PFL)

Tilden Santiago
1Vaga (s)

PPR

Adhemar de Barros (pRP)
Alzira Ewerton

Nelson Marchezan
Ricardo Izar

Roberto Balestra

PP

Alcione Athayde
Mário de Oliveira
Raimundo Santos

PDT
Inácio Anuda Socorro Gomes

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Reunião: quartas-feiras, lOh
Local: Plenário, Sala I<t:-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
10 Vice-Presidente: Nestor Duarte (pMDB)
2° Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PP)
3° Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)

PFIJPTB PPS
Jairo Carneiro (PFL) Sérgio Arouca

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Sarney Filho (PFL)
10 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
2° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
3° Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Darci Coelho
Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
Salomão Cruz
Sarney Filho
Vilson Santini

PLlPSDIPSC

Haroldo Lima

Eurlpedes Miranda
Severiano Alves

Silvio Abreu

2 Vaga(s)

Augusto Farias (PP)
De Velasco

Nelson Otoch

Aroldo Cedraz
José Carlos Vieira

José Coimbra
Paulo Bornhausen

Ricardo Barros
TeIma de Souza (PT)

Chicão Brlgido
lIiácio Anuda (PCdoB)

Marcos Lima
Tete Bezerra

Valdir Colatto

PSDB

PMDB

PCdoB

PSBlPMN

Francisco Rodrigues
Roland Lavigne

Aldo Arantes

Coriolano Sales
Enio Bacci
Matheus Schmidt

Alexandre Cardoso
NilsonJiibson

Celso Russomanno

Alberico Filho
Freire Júnior
Remi Trinta
Socorro Gomes (PCdoB)
Wilson Branco

Alberico Filho
Alberto Goldman

Aloysio Nunes Ferreira
Elias Abrahão

Fernando Diniz
João Thome Mestrinho

José Priante
Luiz Fernando (PSDB)

Michel Temer
Roberto Valadão

Waguer Rossi

SupleJ)tes
AtilaLins

Ciro Nogueira
Darci Coelho

Jair Soares
JairoAzi

José Rezende
Jl1lio César

Maluly Netto
Maurlcio Najar
Moisés Lipnik

Murilo Pinheiro
1 Vaga

Ayrton Xerez
Celso Russomanno

Emerson Olavo Pires

PSDB

PMDB

Titulares
Antônio dos Santos
Benedito de Lira
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Regis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

AryKara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Almino Mfonso
Panilo de Castro
Edson Soares



PSBJPMN

Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretário: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8, Anexo n
Telefones: 318-6887

COM}SSÃO DE ECO~OMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO

Presidente: Pauderney Avelino (PPR)
1°Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPR)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)

Titulares Suplentes
PFÚPTB

Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

B.Sá(pSDB)
Gilney Viana
José Machado

Agnaldo Timóteo
Fernando Gabeira (PV)
Maria Valadão

Laura Carneiro
Silvernani Santos

Sérgio Carneiro

RobsonTuma

PT

PPR

PP

PDT

PLlPSDIPSC

Roberto França
Zulaie Cobra

Domingos Dutra
Ivan Valente

Marta Suplicy

Eurico Miranda
Jair Bolsonaro

José Carlos Lacerda

Francisco Silva
Valdenor Guedes

Itamar Serpa (pSDB)

Elton Rohnelt

PDT
Fernando Lopes
José Carlos Coutinho (S/ParI.)

PLlPSDIPSC

Expedito Júnior

Cidinha Campos
Sérgio Carneiro

Robson Tuma (PSL)

Gonzaga Mola
Jurandyr Paixão

Luis Roberto Ponte
Maria Elvira

Ricardo Rique
Sandro Mabel

Carlos da Carbrás
Carlos Melles

Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
Roberto Brant

Roberto Pessoa

PMDB

Antônio do Valle
Dilso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPR)
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel
Raimundo Bezerra

Betinho Rosado
João Ribeiro
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Rubeni Medina
Severino Cavalcanti

João Colaço

PSBlPMN

Gervásio Oliveira

Secretário: Aurenilton Aramna de Almeida
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Sala 3, Anexo n, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1°Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
2° Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3° Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares Supléntes
PFlJPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Lira
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha

Severino Cavalcanti
2 Vaga (s)

Herculano Anghinetti
José Amôal
Nelson Otoch
Vittorio Mediolli

PSDB

PT

Antônio Kandir
Domingos Leonelli

Fernando Torres
José de Abreu

PMDB

Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata
Roberto Valadão

PSDB

Agnelo Queiroz (PCdoB)
João Thome Mestrinho

Nilton Baiano
Rubens Cosac

1Vaga (s)

João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner Salustiano (PPR)

Júlio Redecker
Mário Cavallazzi
Pauderney Avelino

PPR

José Machado
Luciano Zica

Miguel Rosseto

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton
Fausto Martello

FlávioAms
lldemar Kussler
José Amôal

PT
Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

PPR

Fernando Gabeira (PV)
Zé Gomes da Rocha (PSD)
1 Vaga (s)

PP

Francisco Silva
Laura Carneiro

Domingos Leonelli PP
Sebastião Madeira Laprovita Vieira Dilceu Sperafico

Tuga Angerami Renato Johnsson José Janene

PDT
Domingos ,Dutra Cunha Lima (PSDB) Fernando Zuppo

Pedro Wilson Magno Bacelar (S/ Pari.) Vicente André Gomes

PLlPSDIPSC
Fernando Ferro (PT) Francisco Horta 1 Vaga (s)

Maria Valadão
PSBJPMNMarta Suplicy (PT)

Ricardo Herác1io Bosco França

Valdomiro Meger PCdoB

Wigberto Tartuce Aldo Rebelo Aldo Arantes



PSBJPMN
Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - lOh
Telefones: 318-6900'6905nOUn012

CO~SÃODE Fll'!ANÇAS
E TRIBUTAÇAO

Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
1°Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Max Rosenmann (S/ Part.)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

PRP
Adhemar de Barros Filho João Pizzolatti (PPR)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira- HI1
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

CO~SÃODEEDUCAÇÃ~
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PD1)
1° Vice-Presidente: Fernando Zuppo (pD1)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

PLlPSDIPSC

PV
João Pizzolatti (PPR) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 5
Telefones: 318-6960'6989/6955

CO~SÃODE~CAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Lim;t Netto (PFL)
2° Vice-Presidente: Fenandó Diniz (PMDB)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)

Sérgio Miranda

Enio Bacci
Euripedes Miranda

Antônio Aureliano
Antonio Feijão

Arnaldo Madeira
Danilo de Castro

Jorge Anders

Anibal Gomes
Antônio do ValIe

João Almeida
Paulo Ritzel

Pinheiro Landim
3 Vaga (s)

Anivaldo Vale
Roberto Campos

Rogério Silva
Waldir Dias

Alexandre Ceranto
Efraim Morais

Hugo Lagranha
João Mellão Neto

João Mendes
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Wilson Cunha

José Augusto
José Coimbra (PTB)

Marcelo Deda
Nedson Micheleti.

Márcio Reinaldo Moreira
NanSouza

PT

PP

PPR

PDT

PSDB

PMDB

Sérgio Guerra

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSDB)

PSBJPMN

PCdoB
Jurandyr Paixão (PMDB),

Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann (S./Part.)

PLlPSDIPSC

José O1aves (S/ Part.)

Basilio Villani
Delfim Netto
Francisco Dornelles
Paulo Mourão

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

Flávio Derzi
Sérgio Naya

Celso Daniel
Conceição Tavares
Fernando Torres (PSDB)
Jose Fortunati

Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)

Antônio Kandir
Mareio Fortes
Saulo Queiroz (PFL)
Silvio Torres
Yeda Crusius

Edinho Bez
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Luis Roberto Ponte
.Pedro Novais

Luiz Buaiz

Adauto Pereira

Cleonâncio Fonseca
Paulo Bauer

Ronivon Santiago (PSD)

João Fassarella
Padre Roque

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

Luiz Durão
Wolney Queiroz

Márcia Marinho
Osmânio Pereira

Vicente Anuda

B.Sá(pSDB)
José Linhares

PT

PP

PPR

PDT

PSDB

PMDB
Fernando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot

Rita Camata
Simara Ellery

Elias Abrahão
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

Esther Grossi
Pedro Wilson

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Nelson Marchezan

Alexandre Santos
FlávioAms
Ubiratan Aguiar

Álvaro Valle

Mário de Oliveira
Ricardo Gomyde (PCdoB)

Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Ricardo Barros

Fernando Zuppo
Severiano Alves

Augusto Viveiros



PFUPTB
Titulares

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto CaIValho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Lima Netto
Marilu Guimarães
Mauricio Najar
Pedro Correa

2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
30Vice-Presidente: Elton Robnelt (PSC)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

FiImo de Castro
Márcio Fortes

Marinha Raupp

AdãoPretto
Milton Mendes

Edson Queiroz
Marcos Medrado

EdinhoBez
Marcelo Barbieri

Zila Bezerra
2 Vaga(s)

Abelardo Lupion
João Iensen

José Carlos Aleluia
, LimaNetto
Salomão Cruz

Werner Wanderer

Benedito Guimarães
Júlio Redecker

Nelson Marquezelli (PTB)

Carlos Camurça
Salatiel Carvalho

PDT

Fausto Martello
José Tude (PTB)
Sérgio Barcellos (PFL)

PPR

PP

O1ico Ferramenta
Fernando Ferro

Adroaldo Streck
Luciano Zica (PT)
Sylvio Lopes

PSDB

PT

PMDB
Francisco Diogenes (PFL)
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Lima
PauloTitan
Rivaldo Macari

Antônio Feijão (PSDB)
Aracely da Paula
'Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos
Moisés Lipnik
Murilo Pinheiro

Carlos Apolinário
Freire Júnior
Hélio Rosas

Luiz Carlos Santos
Pedro Novais

Roberto Rocha
3 Vaga (s)

Suplentes

Ana Júlia
O1ico Vigilante

José Gendno
Luiz Gushiken

Alexandre Santos
'Cipriano Correia

José Aníbal
Roberto Santos

Vittorio Mediolli
Yeda ClUsius

Antônio dos Santos
Carlos Magno

JoséTude .
Mussa Demes

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo HesIander
SameyFilho

Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

PT

PSDB

PMDB
Adelson Ribeiro (PSDB)
Confticio Moura
Fernando Diniz
Fernando Gomes
José Priante
Luiz Fernando (PSDB)
Nelson Trad (PTB)
Olavo Calheiros
Ricardo Rique

Antonio Balhmann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgilio
Emerson Olavo Pires
FiImo de Castro
Jayme Santana

Arlindo O1inaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fioravante

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Theodorico Ferraço

Adelson Ribeiro (PSDB)

PMDB

Antônio Joaquim
José Carlos Coutinho (S/Part.)

PLlPSDIPSC
Zé Gomes da Rocha

Genésio Bernardino

Antônio Ueno
4roldo Cedraz
AtilaLins
Ciro Nogueira
Jose Rezende
Leur Lomanto

Elton Rohnelt

AirtonDipp
José Mauricio

PSBlPMN
Bosco França José Carlos Sab6ia

Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras:'- 10h
Local: Plenário, Sala 15-B
Telefones: 318~944V6946

CO~ÃODERELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Franco ~ontoro (PSDB)
10 Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
20Vice-Presidente: Carlos Cardinal (pDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares Suplentes
PFUPTB

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

Basílio Villani
DelfJm Netto

Pauderney Avelino
Simão Sessim

Carlos Camurça
Flávio Dem

1 Vaga (s)

PP

PPR

PDr

José Carlos Sabóia

Fernando Lopes
Giovanni Queiroz
José Carlos Coutinho (S/Part.)

PLlPSDIPSC

Márcio R einaldo Moreira
Osvaldo Reis
1 Vaga (s)

Luciano Castro
Moacyr Andrade
Ricardo Izar
1 Vaga (s)

Mauricio Campos
·Valdemar Costa Neto

PSBlPMN
Marquinho O1edid (PSD)

PCdoB
Sérgio Miranda 1 Vaga (s)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: S· - 10:00h - Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
10 Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)



José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Aécio Neves
FéuRosa
Franco Montoro

Luiz Gushiken
Sandra Starling

Cunha Bueno
Paulo Bauer

Costa Ferreira
Pedro Valaclares

PSDB

PT

PPR

PP

PDT

AryKara
Freire Junior

Rubens Cosac
1 Vaga (s)

Jayme Santana
Koyu lha

Régis de Oliveira (PFL)

Conceição Tavares
Eduardo Jorge

Adylson Motta
Wagner Salustiano

Jofran Frejat
Salatiel Carvalho

Amon BezeIl1l
Carlos Mosconi
CipriaJJp Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy

Amaldo Faria de Sã
Ayres da Cunha (PFL)
Célia Mendes
1 Vaga (s)

Alcibne Athayde
Jofran Frejat
José Linhares

PSDB
Eduardo Barbosa

Elias Murad
Ezídio Pinheiro

Feu Rosa
Jovair Arantes

Robério Araujo
PT

Arlindo Chinaglia
Gilney Viana

José Fritsch
José Pimentel

PPR
Agnaldo Timóteo

Eurico Miranda
Moacyr Andrade

Pimentel Gomes (PSDB)
PP

Laura Carneiro
Romel Anizio

Talvane Albuquerque

PCdoB
Haroldo Lima Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Manra Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGÇRIDADE
SOCIAL E FAMIUA

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1°Vice-Presidente: Mauri Sérgio (pMDB)
2° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo

Augusto Viveiros
Duílio Pisaneschi

Fernando Gomes (pMDB)
Inocêncio Oliveira

Márcia Marinho (PSDB)
Paulo Paim (P1)

Vilmar Rocha
1Vaga (s)

PCdoB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Míriarn Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO-DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBUCO

Presidente: Wigberto Tartuce (PP)
1°Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

PDT

Almino Affonso

Jair Siqueira
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi
Sergio Barcellos

1 Vaga (s)

Fernando Zuppo
Wilson Braga

1 Vaga (s)

José Egydio
Pedro Canedo

Alexandre Cardoso
BetoLelis

João Natal
Jorge Wilson

José Thomaz Nono
Sylvio Lopes (PSDB)

Ubaldo Correa
1 Vaga (s)

PSDB

PMDB

PUPSDIPSC
Luiz Buaiz
Nilton Baiano (pMDB)

Inocêncio Oliveira
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (P1)
Paulo Paim (P1)
Paulo Rocha (P1)

PSBJPMN
Luiz Piauhylino (PSDB)
Sérgio Arouca (PPS)

Cidinha Campos
Seraftm Venzon
Vicente André Gomes

Michel Temer
Paulo Feijó (PSDB)
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)
Zaire Rezende
Zila BezeIl1l

lldemar Kussler

Álvaro Valle

AirtonDipp
José Mauticio

André Puccinelli
Armando Abílio
Armando Costa

Confúcio Moura
Darcfsio Perondi

José Aldemir
Lídia Quinan

Olavo Calheiros
Remi Trinta

Ricardo Heráclio

PMDB

PSBJPMN

PUPSDIPSC
De Velasco

Ushitaro Kamia

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Chicão Btigido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Laire Rosado
Mauri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Carlos Cardinal
.Renan Kurtz



Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Secretária: Talita Yeda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 11
Telefones: 318-6987/69901700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Presidente: Moreira Franco (pMDB)
1° Vi~-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (pPR)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Roberto França Tuga Angerami
Marcia Marinho 1 Vaga (s)

YI'
OIico Vigilante José Fortunati
Jair Meneguelli Paulo Bernardo
Maria Laura 1 Vaga (s)

PPR
Jair Bolsonaro Benedito Guimarães
Miguel Rossetto (PT) Luciano Castro
Waldir Dias Paulo Mourão

PP
Valdomiro Meger Costa Ferreira
Wigberto Tarb.Jce 1 Vaga (s)

PDT
Miro Teixeira Coriolano Sales
Wilson Braga SllvioAbreu

PLlPSDJPsC
Marcos Medrado (PP) 1 Vaga (s)

PSBlPMN
Fernando Lyra Ushitaro Kamia

PCdoB

Vanessa Felippe
Zé Gerardo

Alcides Modesto
Jaques Waguer

João Paulo
Paulo Delgado

Hélio Bicudo
José Fortunati

Euler Ribeiro
Luiz Henrique

Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

Fernando Zuppo
Matheus Schmidt
Serafim Venzon

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

Augustinho Freitas
2Vaga(s)

Antônio Aureliano
Celso Russomanno

Firmo de Castro

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

José Chaves (S/ Part.)

Affonso Camargo (PFL)
Eurico Miranda
Felipe Mendes

José Teles

YI'

PP

PPR

PDT
Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
LeonelPavan

Dolores Nunes
Francisco Silva
João Maia (PSDB)

Marinha Raupp
Mario Negromonte

Carlos Santana
Hugo Lagranha (PTB)
João Coser
Telma de Souza

PLlPSDIPSC
José Carlos Lacerda (PPR)
José Egydio

Elton Rohnelt (pSC)
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
José Thomaz Nonô

Antônio Feijão
Arnaldo Madeira
Nelson Otoch

PMDB

Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Simão Sessim
Telmo Kirst

PFUPTB
Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moises Lipnik
Paulo Heslander
Werner Wanderer

PSDB

YI'
José Genoíno
Paulo Delgado

PSBlPMN
Candinho Mattos (pMDB)

PCdoB
Paulo Gouvêa (PFL) Jandira Feghali

Secretário: Rui Omar Pmdencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - 101:1
Local: Plenário, Sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurício Campos (PL)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

Titulares Suplentes

Luiz Henrique
Marcelo Teixeira

Mauri Sérgio
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro

Olavio Rocha (PSDB)
Raimundo Bezerra

Ushitaro Kamia (PSB)
2 Vaga (s)

Eduardo Mascarenhas
João Leão

Paulo Feijó
Sebastião Madeira

Arolde de Oliveira
Cláudió Cajado
Eliseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José Santana de Vasconcellos
Luís Barbosa

Rodrigues Palma
Rubem Medina

1 Vaga (s)

PSDB

PMDB

Ayrton Xerez
Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darcísio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Alceste Almeida
Chico da Princesa
Duilio Pisaneschi
Hilário Coimbra
JairoAzi
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço



PSBlPMN

Francisco Rodrigues (PSD) 1 Vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPR)
10 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPR)
20Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
30Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

PLlPSDIPSC

I Antônio Joaquim
Carlos Santana

Celso Daniel De Velasco
Humberto Costa

PSBlPMN

PFJ;JPTB
Vilson Santini

Antonio dos Santos
Antonio Veno

Osório Adriano

PMDB

Confiício Moura
Pinheiro Landim

1 Vaga (s)

PSDB

Emerson Olavo Pires
Feu Rosa

PPR
Gerson Peres

Maria Valadão
PT

Luiz MainaIdi
Sandra Starling

PP
Francisca Silva

PDT
Carlos Cardinal

PLlPSDIPSC
Welington Fagundes

Hermes'Parcianello
Pedro Novais
1 Vaga (s)

Carlos Alberto
Corauci Sobrinho
JoooIensen
Luiz Braga

PSBlPMN
Gonzaga Patriota 1 Vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - IOh
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

COM A FINAUDADE DE INVESTIGAR A
ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE VERBA

REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS,
PRlNCIPAIMENTENO QUE SE REFERE A
ATUAÇÃO DQ ESCRITÓRIO CEJITRAL DE

ARRECADAÇAO E DISTRIBUIÇAO - ECAD.
Proposição: REQ-0005J95 Autor: Eraldo Trindade
Presidente: Hermes Parcianello (pMDB)
10 Vice-Presidente: Carlos Alberto (PFL)
20Vice-Presidente: Paulo Rocha (PT)
30Vice-Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
Relator: Eraldo Trindade (PPR)

Titulares Suplentes

Eraldo Trindade
Wagner Salustiano

Cbico Vigilante
Paulo Rocha

Celso Russomanno
Eduardo Mascarenhas

Ubaldino Júnior Nilson Gibson

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de CPI - Saia 125 - Anexo 11
Telefone: 318-7057

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITo
DESTINADA A INVESTIGARA SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL·
Proposição: REQ-0001J95 Autor: Marquinho Chedid

Titulares Suplentes

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Luciano Castro

Expedito Júnior

Nelson Meurer
Osvaldo Reis

Fernando Lopes

Valdenor Guedes
1 Vaga

AirtonDipp
Matheus Schmidt

Célia Mendes
Prisco Viana

Welson Gasparini

Ceci Cunha
Leônidas Cristino Wigberto Tartuce

Mário Negromonte

Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson

Cassio Cunha Lima
Homero Oguido

Antônio Jorge (PPR)
Davi Alves Silva (pMN)
José Mendonça Bezerra

José Rocha
1 Vaga (s)

PSDB

PMDB

PPR

Maurício Campos

PP
Marquinho Cbedid (PSD)
1 Vaga (s)

PDT

Amaldó Faria de Sá
Jair Bolsonaro
Paudemey Avelino

Antônio Joaquim
Eurípedes Miranda

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPR)

PT

PPR

Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
ZéGerardo

PP

PDT

NanSouza
VadãoGomes

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes

Armando Abílio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

Odelmo Leão (PP)
Silvio Abreu

PLlPSDIPSC PFIJPTB
Welinton Fagundes 1 Vaga 4 Vaga (s) 4 Vaga(s)



PT
3 Vaga (s) José Pimentel Fernando Ferro

Panlo Bernardo José Augusto

PP
Jovair Arantes José Linhares Edson QueirozSalvador Zimbaldi

PDT

Cidinha Campos Vicente André Gomes

Cunha Bueno PLlPSDIPSC
Wagner Salustiano Pedro Canedo Luiz Buaiz

PSBIPMN

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPIs - Sala 139
Telefone: 318-7056

DESTINADA A INVESTIGARDEN"ÚNCIAS DE
IRREGULARIDADES NAS ENTIDADES

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Proposição: REQ-OOOll95 Autor: Freire Júnior
Presidente: Manoel Castro (PFL)
10 Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
20Vice~Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
30Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPR)
Relator: Freire Júnior (pMDB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João Mellão Neto Fernando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel Castro Mauro Lopes

PMDB

Freire Júnior Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Lima Noel de Oliveira
Jorge Wilson Zaire Rezende

PSDB

Luiz Piauhylino CéciCunba
Robério Araújo Jorge Anders

PPR

Arnaldo Fária de Sá Célia Mendes
Simão Sessim Moacyr Andrade

PFUPTB
Ayres da Cunha Aroldo Cedraz
Fernando Gonçalves Duilio Pisaneschi
Jaime Martins Pedro Correa
José Rocha Ursicino Queiroz

PMDB

Aníbal Gomes Chicão Brígido
Barbosa Neto Jorge Tadeu Mudalen
José Pinotti Saraiva Felipe

PSDB

Elias Murad Rommel Feij6
Jovair Arantes Tuga Angerami

PPR

Moacyr Andrade Basílio Villani
Waldir Dias Célia Mendes

PT
Arlindo Chinaglia Eduardo Jorge
José Augusto Humberto Costa

PP

Salatiel Carvalho Jofran Frejat

PDT

Serafun Venzon Itamar Serpa

PLlPSDIPSC

Pedro Canedo José Egydio

Alexandre Cardoso Jerônimo Reis
Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CP! - Sala 139
Telefone: 318-7055

COMISSÃO PARlAMENTAR DE INQUÉRITO

PA~ls~J::~:át~~~rE
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Proposição: REQ-0003l95 Autor: Paulo Mourão
Presidente: Barbosa Neto (pMDB)
10 Vice-Presidente: Anibal Gomes (pMDB)
20Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
30Vice-Presidente: Moacyr Andrade (PPR)
Relator: Ayres da Cunha (PFL)

Titulares Suplentes

PSBlPMN

Alexandre Cardoso Jerônimo Reis

Secretário: Carmen Guimarães Amaral
Lócal: Serviço de CP! - Anexo II - Sala 139-B
Telefone: 318-7054

João Fassarella
Pedro Wilson

Lindberg Farias

Roland Lavigne

Severiano Alves

Marcos Medrado

PMDB
3 Vaga (s)

PSDB
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

PPR

Gerson Peres
Eurico Miranda

PT

Carlos Santana
Padre Roque

PP

Nelson Meurer

PDT

Vicente Andre Gomes

PLlPSDIPSC

Marquinho Chedid

PCdoB

Ricardo Gomyde



COMISSÃO ESPECIAL COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER AO
POÚTICAS, DEVENDQ PROPO~,DENTRE TEXTO DO PROTOCOLO RELATIVO AO

ESTAS, A ATUAUZAÇAO DO C DIGO E:qi]:- CÓDIGO ApUANEIRO DO MERCOSUL,
TORAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇAO CONCLUIOO EM OURO PRETo-MG,

ELEITORAL-FARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS ASSINADO PELO BRASIL EM 17-12-94.
NECESSARIAS ALTERAÇÕES NA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)

Presidente: Mendonça Filho (PFL) 10 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
1° Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL) 2° Vice-Presidente: Yeda Crusius (pSDB)
2° Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB) 3° Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PpR)
30Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR) Relator: Paulo Ritzel (pMDB)
Relator: João Almeida (pMDB) Titulares Suplentes

Titulares Suplentes
PFlJPTB

PFIJPTB
Augusto Viveiros Alexandry Cemnto

Aracely de Paula Iberê Ferreira Jair Soares AtilaLins
Bonifácio de Andrada Paes Landim Leur Lomanto Benito Gama
Couraci Sobrinho Pedrinho Abrão Osvaldo Biolchi João Iensen
José Santana de Vasconcellos Ricardo Barros Paulo Bornhausen José Borba
Mendonça Filho Roberto Pessoa Vilson Santini Paulo Gouvea
Paulo Gouvea Rodrigues Palma Werner Wanderer Roberto Footes
Vicente Cascione Vilmar Rocha

PMDB
PMDB

Paulo Ritzel Armando Costa
João Almeida Barbosa Neto Rivaldo Macari Edinho Bez
Marcelo Barbieri Chicão Brígido Valdir Colatto Elias Abrahão
Nicias Ribeiro Marisa Serrano Wilson Branco Ivo Mainardi
Olavo Calheiros Maurício Requião Zaire Rezende Silas Brasileiro
Roberto Valadão Teté Bezerra 1 Vaga (s) 1 Vaga (s)
Ubaldo Correa Wilson Branco

PSDB
PSDB

Jayme Santana Cipriano Correia Antônio Kandir Adroaldo Streck
Roberto Santos Aécio Neves Eduardo Mascarenhas FeuRosa
FeuRosa Paulo Feij6 FlávioArns Franco Mootoro

Silvio Torres Zé Gerardo Yeda Crusius Marcio Fortes

PPR PPR

Alzira Ewerton Arnaldo Faria de Sá Hugo Biehl Júlio Redecker
JarlJasLima Cunha Bueno João Pizzolatti Mário Cavallazzi
Prisco Viana Ricardo Izar Nelson Marchezan Rogério Silva

PT PT
João Paulo José Genoíno José Fortunati Luiz Gushiken
Paulo Delgado Padre Roque Luiz Mainardi Miguel Rossetto
Sandra Starling Waldomiro Fioravante TeIma de Souza Sandra Starling

PP PP

José Janene José Linhares Augustinho Freitas Nelsoo Meurer
Romel Anízio Osvaldo Rejs Dilceu Sperafico Romel Anízio

PDT PDT

Coriolano Sales Enio Bacci Antonio Joaquim Itamar Serpa
Matheus Schmidt Euripedes Miranda Carlos Cardinal 1 Vaga (s)

PLlPSDIPSC PLlPSDIPSC

Valdemar Costa Neto Marquinho O1edid Francisco Rodrigues Roland Lavigne

PSBJPMN PSBJPMN

Fernando Lyra José Carlos Sabóia Adelson Salvador Gonzaga Patriota

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretário: Bmnilde Liviero de Moraes
Local: Servo Com. Especiais: Anexo II- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-706717066/7052

pedoB

Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Secretário: José Maria A. Castro

Local: Serv. Com. Especiais - Anexo II - Sala 120-B - Ala Nova

Telefones: 318-706117065/7052



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER

A SOBRE TODAS AS PROPOSIÇÕES, EM
TRAMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS JO

GOS EA REGULAMENTAÇÃO DOS
CASSINOS NO BRASIL

Proposição: Req. Autor: Inocêncio Oliveira

Presidente: Homero Oguido (pMDB)
1°Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPR)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR ALTERNATIVAS

PARA A ATUAUZAÇÃO MONET;\RIA DOS DÉ
BITOS NAS OPERAÇÕES DE CREDITO RURAL,
DESTINADA~A CUSTEIO, COMERCIAUZA-

ÇAO E INVESTIMENTO
Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2° Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PSDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPR)

.Relator: Valdir Colatto (pMDB)
Titulares Suplentes

PFlJPTB

PSBJPMN
Beto Lélis Adelson Salvador

Secretária: Rejane S. Marques
Local: SelV. Com. Especiais - Anexo II - Sala 120-B- Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DES~~:~~~~~~lOSDE
QUE VERSAM SOBRE MATERIAS

RELATIVAS AO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
1° Vice-Presidente: Edinho Bez (pMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
Relator: Benito Gama (PFL)

Titulares Suplentes

Abelardo Lupion Adauto Pereira
Carlos Melles Benedito de Lira
José Rocha Hugo Rodrigues da Cunha
Nelson Marquezelli Pedrinho Abriio

PMDB

André Puccinelli Edinho Araújo
Nair Xavier Lobo Fernando Gomes
Valdir Colatto Silas Brasileiro

PSDB

Antonio Aureliano Amon Bezerra
Saulo Queiroz Ezídio Pinheiro

PPR

Hugo Biehl Augusto Nardes
Roberto Balestra Paulo Mouriio

PT
2 Vaga (s) 2 Vaga (s)

PP

Romel Anízio Dilceu Sperafico

PDT

Carlos Cardinal Odílio Baldinotti

PLlPSDIPSC

Roland Lavigne Zé Gomes da Rocha

PFlJPTB

Alberico Cordeiro Adauto Pereira
Aracely de Paula Alceste Almeida
Carlos Magno Antonio Joaquim Araújo
Ciro Nogueira Carlos da Carbrás
Cláudio Cajado Efraim Morais
José Rezende Hilário Coimbra
Paulo Lima Mauro Fecury

PMDB

Candinho Mattos Annando Abilio
MariaElvira José Aldemir
Homero Oguido Noel de Oliveira
Ivo Mainardi Pinheiro Landim
Sandro Mabel Wilson Cignachi
Silas Brasileiro Jorge Tadeu Mudalen

PSDB

Jovair Arantes Alexandre Santos
Arthur Virgílio Neto Domingos Leonelli
Nelson Otoch Marinha Raupp
Zulaiê Cobra 1 Vaga (s)

PPR

Gerson Peres Paulo Bauer
Jarbas Lima Raimundo Santos
Ricardo Izar Wagner Salustiano

PT
Carlos Santana Hélio Bicudo
João Fassarella José Augusto
José Fortunati Pedro Wilson

pp

Nilton Cerqueira Marcos Medrado
Silvernani Santos Nelson Meurer

PDT

Fernando Lopes Enio Bacci
Matheus Schmidt Wolney Queiroz

PLlPSDIPSC

Marquinho Chedid Welinton Fagundes

PSBJPMN
Nilson Gibson Gonzaga Patriota

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Arantes

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. Anexo II - Salas 124-NI52-A - Ala
Nova
Telefones: 318-68741706617067

Benito Gama
PFlJPTB

Alexandre Ceranto



Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretário: Héris Medeiros Jofftly
Local: Servo de Com. Esp. - Anexo n SaIas 131-C/135-C- Ala
Nova
Telefones: 318-7061/706517052

COMISSÃO ESPECIAL
PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

4.591, DE 1994, E SEÇS APENSADOS, QUE DISPÕ
EM SOBRE A POUTICA NACIONAL DE DRO-

GAS-E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Proposição: PL-459W4 Autor: Senado Federal

Presidente: Laire Rosado (pMDB)
1°Vice-Presidente: Elias Murad (PSDB)
2° Vice-Presidente: Remi Trinta (pMDB)
3° Vice-Presidente: Alexandre Ceranto (PFL)
Relator: Ursicino Queiroz

Titulares Suplentes
PFlIPTB

Osvaldo Biolchi Hugo Rodrigues da Cunha
Raul Belém José Jorge
Severino Cavalcanti Luil? Barbosa

PMDB

Dilso Speráfico Fernando Diniz
Jorge Tadeu Mudalen Gilvan Freire
José Luiz Clerot Oscar Goldoni

PSDB

Régis de Oliveira Herculano Angbinetti
Vittorio Medioli Nelson Otoch

PPR

Ibrahim Abi-Ackel Adhemar de Barros Filho (pRP)
JarbasLíma Adyson Motta

PT
Milton Mendes Miguel Rossetto
Sandra Starling Waldomiro Fioravante

PP

Valdomiro Meger Raimundo Santos

PDT

Eucipedes Miranda Fernando Lopes

PLlPSDIPSC

De Velasco Francisco Rodrigues

PCdoB

Félix Mendonça Augusto Viveiros
Mussa Demes Efraim Morais
Ney Lopes Moisés Lipinik
Paes Landim Osório Adriano
Saulo Queiroz Pedrinho Abrno
Theodorico Ferraço Roberto Pessoa

PMDB

Edinho Bez Antônio do Valle
Gonzaga Mota Marcos Lima
José Thomaz Nono Paulo Ritzel
Jurandyr Paixão Paulo Ritzel
Luís Roberto Ponte 3 Vaga (s)
Silas Brasileiro

PSDB

Antônio Kandir Antônio Feijão
Ayrton Xerez Fernando Torres
Firmo de Castro Herculano Angbinetti
Luiz Carlos Hauly Márcio Fortes

PPR

Anivaldo Vale Cunha Bueno
Basílio Villani Luciano Caslro
Francisco Dornelles Roberto Campos

PT
José Fortunati Ana Júlia
José Pimentel Conceição Tavares
Nedson Micheleti Paulo Bernardo

PP

José Janene Laprovita Vieira
Valdomiro Meger Márcio Reinaldo Moreira

PDT

Coriolano Sales Márcia Cibilis Viana
Fernandg Lopes 1 Vaga (s)

PUPSDÍPSC

Francisco Horta Eujácio Simões

PSBlPMN
Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

PCdoB

Ségio Miranda 1 Vaga (s)

Secretário: Sílvio Soosa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Anexon- Sala 120-B - Ala Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI N° 4.376193, DO"pODER EXE
CUTIVO, QUE "REGULA A FALENCIA,CO~

CORDATA PREVENTIVA E A RECUPERAÇAO
DAS EMPRESAS QUE EXERCM ATIVIDADE
ECONÔMIC<\REGIDA PELAS u;.IS COMER

CIAIS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"•
Proposição: PL - 4.376tY3 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (pMDB)
1°Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (pMDB)
2° Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)

Titulares Suplentes
PFlIPTB

Alexandre Ceranto
Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Pedro Corrêa
Ursicino Queiróz

Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Laire Rosado
Remi Trinta
Wagner Rossi
Zaire Rezende

PMDB

PSDB

Antonio Geraldo
'Arolde de Oliven:a

Benedito de Lira
Betinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen
Philemom Rodrigues

André Puccinelli
Luiz Fernando
Nicias Ribeiro

3 Vagas (s)

Augusto Viveiros Benito Gama Elias Murad B.Sa



PCdoB
Lindberg Farias 1 Vaga (s)
Secretário: Mario Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo lI-Salas 131/135-Ala Nova
Telefone:318-70651706617052

COMISSÃO ESPECIAL
D~TINADAA ESTUDAR OS PROJETOS
PUBUCOS FEpERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS IllDRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A

EXECUÇÃO DOS MESMOS.
Presidente: Deputado José Rocha
10 Vice-Presidente: Deputado Júlio César
2° Vice-Presidente: Deputado João Leão
3° Vice-Presidente: Deputado Enivaldo Ribeiro

Titulares Suplentes
PFlJPTB

Sebastião Madeira Eduardo Barbosa
Tuga Angerami Eduardo Mascarenhas
Vanessa Felippe Jovair Arantes

PPR
Antônio Jorge Carlos Airton
Wagner Salustiano Felipe Mendes
1 Vaga (s) Rogério Silva

PT
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Esther Grossi Gilney Viana
Marta Supliey Humberto Costa

PP
Laura Carneiro Carlos Camurça
Valdenor Guedes Valdomiro Meger

PDT
Antônio Joaquim 2 Vagas (s)
Euripides Miranda

PLlPSD/PSC
Roland Lavigne José Egydio

PSDJPMN
Fernando Gabeira (PV) Raquel Capiberibe

PSBJPMN
Beto Lélis Bosto França
Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sa!ás 131-0135-C- Ala Nova
Telefone: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL
PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

4;591, DE 1994, E SEÇS APENSADOS, QUE DISpõ·
EM SOBRE A POUTICA NACIONAL DE DRO-

GAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCL\S.
Proposição: PL - 4591194 Autor: Senado Federal
Presidente: Laire Rosado (pMDB)
I ° Vice-Presidente: Elias Murad (PSDB)
2° Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)
3° Vice-Presidente: Alexandre Ceranto (PFL)
Relator: Vrsieino Queiroz (PFl.,,)

Titulares . Suplentes

José Rocha
José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa

André Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Nieias Ribeiro

Amon Bezerra
João Leão

Enivaldo Ribeiro
1 vaga (s)

Padre Roque
Domingos Dutra

PMDB

PSDB

PPR

PT

Albérico Cordeiro
Aroldo Cedraz

Betinho Rosado
Luiz Braga

Freire Júnior
Pinheiro Landim

1 vaga (s)

Antônio Aureliano
Robério Araújo

Moacyr Andrade
1 vaga (s)

Alcides Modesto
Fernando Ferro

Sérgio Naya

Sílvio Abreu

Augusto Farias

Alexandre Ceranto
Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro

I

Pedro Correa
Vrsieino Queiroz

I Edinho Araújo

I
Euler Riberiro
Laire Rosado

I
Remi Trinta
Wagner Rossi
Zaire Rezende

I
1 Elias Murad

Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

Antonio Jorge
Wagner Salustiano
Maria Valadão

Eduardo Jorge
Esther Grossi
Marta Supliey

Laura Carneiro
Valdenor Guedes

Antonio Joaquim
Euripedes Miranda

Roland Lavigne

PP

PDT

PLlPSD/PSC

PFlJPTB

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

PL/PSD/PSC

Marconi Perillo

Luiz Durão

Elton Rohnelt

Antonio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Lira
Betinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen
Philemon Rodrigues

Andre Puceinelli
Luiz Fernando
Nicias Ribeiro

3 Vaga (s)

B.Sá
Eduardo Barbosa

Eduardo Mascarenhas
Jovair Arantes

Carlos Airton
Felipe Mendes
Rogério Silva

Arlindo Chinaglia
Gilney Vaiana

Humberto Costa

Carlos Camurça
Valdomiro Meger

2 Vaga (s)

José Egydio



Fernando Gabeira (PV)

PSBJPMN

Raquel Capiberibe BetoLelis
PSBJPMN

Adelson Salvador

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° ISS-A, DE

1993, QJJE "ALTERA A REDAÇÃO DO
PAGRAGRAFO 1° DO ARTIGO 53 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155193 Autor: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
1°Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (pMDB)
2° Vice-Presidente: Vicente Anuda (PSDB)
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPR)
Relator: Ibrabim Abi-Ackel (PPR)

Titulares Suplentes

Lindberg Farias

Secretario:
Local:
Telefone:

PCdoB

PFlJPTB

1 Vaga (s)

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo n- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFEIUR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
ACONSTITUlÇÃOFEDE~,

E FREVE RECURSOS ORÇAMENTARIQS EM
NIVEL DA UNIÃO".ESTADOS E MilliICIPIOS

PARA~ENÇAODO SISTEMA UNICO DE
SAUDECO~ O FINANCIAMENTO DAS

REDES PUBliCAS FILANTROPICAS
E CONVENIADAS".

Proposição: PEC-0169193 Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Titulares Suplentes
PFlJPTB

Adauto Pereira
Antonio Geraldo
JairoAzi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Roberto Araújo
Vicente Anuda

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Costa Ferreira
Dolores Nunes

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Francisco Rodrigues

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

PL/PSDIPSC

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz
José Tude

Ursicino Queiroz

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Ezídio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz

Adylson Motta
Roberto Balestra

Welson Gasparini

Fernando Ferro
José Machado
Pedro Wilson

Mário de Oliveira
Talvane Albuquerque

Magno Bacelar
RenanKurtz

Paulo de Velasco

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
JairoAzi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Fernando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

Adylson Motta
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Jofran Frejat
José Linhares

SerafJ.m Venzon
I Vicente André Gomes

ILuiz Buaiz

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

PLlPSDIPSC

Alexandre Ceranto
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes
José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pedro Corrêa

Aníbal Gomes
AmôalGomes

Elcione Barbalho
Rita Camata

3 Vagas

B.Sâ
Pimentel Gomes
Roberto Araújo

Sebastião Madeira

Antônio Jorge
Enivaldo Ribeiro

Fausto Martello

Arlindo Chinaglia
José Fritsch

Marta Suplicy

Alcion~Athayde
Talvane Albuquerque

Wilson Braga
Giovanni Queiroz

Pedro Canedo



Presidente: Ivandro Cunha Lima (p.MDB)
1° Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
2° Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
3° Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
Relator: Raul Belém (PFL)

PCdoB
Agnelo Queiroz J~ndira Feghali
Secretária: Marlene Nassif
Local: SelV. Com. Especiais - Anexon- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PJMZO DE 40 SESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMEN
DA À CONSTITUIÇÃO_N° 182.A, DE 1994, QUE
PptMITE A ADMISSAO DE PROFESSORES,
TECNICOS E CIENTISTAS ESTRANGEIROS

PELAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS
E CONCEDE AUTONQMlA ÀS INSTITU{ÇÕES
DE PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA

Proposição: PEC-0182194 Autor: Sérgio Arouca e
Outros

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PRQFERIR PAREC,Im. A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 46, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA
ESTRUTURA POliCIAL".

Proposição: PEC-46191 Autor: Dep. Hélio Bicudo
Presidente: Deputado Augusto Viveiros
1° Vice-Presidente: Deputado José Rezende
2° Vice-Presidente: Deputado lldemar Kusslei'
3° Vice-Presidente: Deputado Fausto MarteIlo
Relator: Deputado Hélio Rosas

Jarbas Lima
Júlio Redecker
Rogégio Silva

Suplentes

Davi Alves Silva
Efraim Morais

José Borba
José Rocha

Maluly Netto
Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

Domingos Dutra
Marta Suplicy

Milton Mendes

Herculano Angbinetti
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

Aloysio Nunes Ferreira
Ivo Mainardi

Pinheiro Landim
3 Vagas

PT

PPR

PSDB

PMDB

PFlJPTB

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Welson Gasparini

Titulares

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1 Vaga (s)

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende
Lael VareUa
Theodorico Ferraço
1 Vaga (s)

FeuRosa
lldemar Kussler
Régis de Oliveira
Sylvio Lopes

Hélio Bicudo
José Fortnnati
Nilmário Miranda

Simara Ellery
2 Vaga (s)

Suplentes

Ubaldino Júnior

Cipriano Correia
Franco Montoro

Augusto Nardes
Welson Gasparini

Carlos Alberto
Marilu Guimarães

Osvaldo Coelho
Paulo Heslander

PPR

PSDB

PMDB

PFlJPTB

PSBJPMN
Alexandre Cardoso

Titulares

Ivandto Cunha Lima
Lídia Quinan
Mauricio Requião

FeuRosa
Ubiratan Aguiar

José Jorge
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Raul Belém·

Nelson Marchezan
Paulo Bauer

Secretário (a): José Maria Aguiar Castro
Local: SelV. Com. Esp.Anexo lI-Salas 131-C-Ala Nova
Telefone: 31&-7066

PCdoB
Ricardo Gomyde Lindberg Farias
Secretária: Ângela Mancuso
SelViço de Comissões Especiais: AnexoII - Salas 131-CJI35-C
Ala Nova
Telefones: 318-7066/706717052

Ivan Valente
Pedro Wilson

José Linhares

Severiano Alves

Expedito Júnio

GelVásio Oliveira

PT

PP

PDT

PlIPSDIPSC

PSBJPMN

Esther Grossi
Gilney Viana

Laura Carneiro

Marcia Cibilis Viana

Luiz Buaiz

Ubaldinho Júnior

Laprovita Vieira
Valdomiro Meger

. Euripedes Miranda
Wilson Velasco

Gonzaga Patriota

PP

PDT

PSBJPMN

Alcione Athayde
Marcos Medrado

Magno Bacelar
José Egydio

Adelson Salvador



Presidente: Antônio Brasil (pMDB)
1° Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPR)
2° Vice-Presidente: Robério Araújo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Domingos Dutra (PI)
Relator: Salomão Cruz (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, P~OFERIRPAREÇER A PROPOSTA

DE EMENDA A CONSTITUIÇAQ N° 133, DE 1992,
QUE"ACRESCENTA PARÁÇRAFO AO

ARTIGO 231 D~ CONSTITUICAO Fl}DERAL"
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-0133192 Autor: Nicias Ribeiro

Tu~Angerami João Maia
Ro 'rio Araújo Sebastião Madeira

PPR

Carlos Airton Benedito Guimarães
Jair Bolsonaro Luciano Castro

PT
Domingos Dutra Ivan Valente
Gilney Viana Marta Suplicy

PP

Valdenor Guedes Carlos Carnurça'

PDT

Antônio Joaquim Giovanni Queiroz

PUPSDIPSC

Elton Rohnelt Expedito Júnior

PSBJPMN

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIARA PROPOSTA DE
EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 33-A, DE 1995

QUE '~MODIFICAO SISTEMA DE
PREVIDENCIA SOCIAl-, EST1\BELECE

NORMAS DE TRANS}ÇAO E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS"•

Proposição: PEC - 0033195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jair Soares (PFL)
1° Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PFL)
2° Vice-Presidente: Pimentel Gomes (pSDB)
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPR)
Relator: Euler Ribeiro (pMDB)

Luiz Fernando
Olávio Rocha

Udson Bandeira

Átila Lins
Hilário Coimbra
Munlo Pinheiro

PMDB

PSDB

PFI.JPTB

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thome Mestrinho

Alceste Almeida
Carlos da Carbrás
Vic Pires Franco

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PRQFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 96, DE 1992,
QUE INTRODUZ MODIFICAÇÕES NA ESTRU-

TURA DO PODER JUDICIÁRIO.
Proposição: PEC-96192 Autor: Hélio Bicudo e Outros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)
2° Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPR)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes
PFI.JPTB

Bonifácio de Andrada Antônio d9s Santos
Cláudio Cajado AtilaLins
Corauci Sobrinho Benedito de Lira
Jair Siqueira João Iensen
Jairo Carneiro Leur Lomanto
Mauncio Najar Philemon Rodrigues
Vicente Cascione 1 Vaga (s)

PMDB

AryKara Elias Abrahão
Gilvan Freire Gilvan Freire
José Luiz Clerot Luiz Fernando
José Thomaz Nono Marcos Lima
Roberto Valadão 3 Vaga (s)
Wagner Rossi

PSDB

Almino Affonso Ayrton Xerez
lldemar Kusseler Danilo de Castro
Régis de Oliveira Eduardo Mascarenhas
Zulaie Cobra Vicente Arruda

PPR
Ibrahim Abi-Ackel Nelson Marchezan
Jarbas Lima Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PT
Luiz Mainardi Nedson Micheleti
Marcelo Deda Pedro Wilson
Milton Mendes

PP

Costa Ferreira Marconi Perillo
Edson Queiroz Renato Johnsson

PDT
EnioBacci Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus Scbmidt

PLlPSDIPSC
De Velasco Francisco Rodrigues

PSBlPMN

José Carlos Sabóia Gonzaga Patriota

PCdoB

Aldo Arantes HarldoLima

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11 - Salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052



Titulares Suplentes
PFLIPTB

Augusto Viveiros Álvaro Gaudencio Neto
Cesar Bandeira Duílio Pisaneschi
Fátima Pelaes Fernando Gonçalves
Jair Siqueira Jonival Lucas
Jair Soares José Carlos Vieira
Rodrigues Palma Roberto Fontes
Vicente Cascione Vic Pires Franco

PMDB

Euler Rineiro Darcisio Perondi
José Aldemir Henrique Eduardo Alves
Lidia Quinan Mauri Sérgio
Marisa Serrano Olavo Calheiros
Remi Trinta 2 Vagas (s)
Rita Camata

PSDB

Antônio Kandir Carlos Mosconi
Eduardo Mascarenhas Ceci Cunha
Mareia Marinho FeuRosa
Pimentel Gomes Osmanio Pereira'

PPR

Arnaldo Fada de Sá Célia Mlfudes
Mario Cavallazzi 2 Vagas (s)
Prisco Viana

PI'
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli Humberto Costa
José Augusto Paulo Paim

PP

IÃprovita Vieira Pedro Valadares
Renato Johnsson Valdenor Guedes

PDT

Cidinha Campo Silvio Abreu
Euripides Miranda Wilson Braga

PLlPSDIPSC

Luiz Buaiz Pedro Canedo

PSBIP.MN

Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queir6z

Secretário: Bmnilde Liviero Carvallio de Moraes
Local: Serv. Com. Esp.: Anexo lI-Sala 120-B - Ala Nova
Telefone: 318-7CXJ6/7CXJ7/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 163.A, DE

1995, QUE"ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN·

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃOAN° 1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERGENCIA)".
Proposição: PEC.ol63195 Autor: Poder Executivo
Presidente: Pedro Novais (pMDB)
1°Vice-Presidente: Paulo Rit.zêl (pMDB)

2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPR)
Relator: Ney Lopes (PFL)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Antonio dos Santos Augusto Viveiros
Benedito de Lha Efraim Morais
Jaime Martins Heráclito Fortes
José Coimbra Hugo Lagranha
José Jorge José Borba
Ney Lopes Paulo Lima
Rodrigues Palma Vilmar Rocha

PMDB
Albérico Filho Anibal Gomes
Fernando Diniz Hélio Rosas
Gonzaga Mota Hermes Parcianello
José Luiz Clerot Ricardo Rique
Paulo Ritzel 2 Vaga (s)

PSDB

Adroaldo Streck Finno de Castro
Antonio Kandir João Leão
Mareio Fortes Robério Araújo
Roberto Brant YedaCrosius

PPR

Anivaldo Vale Alzira Ewerton
Rogério Silva 2 Vaga(s)
Wagner Salustiano

Padre Roque João Fassatella
Paulo Bernardo José Machado
TeIma de Souza Silvemani Santos

PDT

Fernando Zuppo AirtonDipp
RenanKurtz Fernando Lopes

PLlPSDIPSC
Eujácio Simões Expedito Júnior

PSBIP.MN
Alexandre Cardoso Sérgio Guerra

PCdoB
Inácio-Arruda Sérgio Miranda

Secretário (a): Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp.: Anexo n- Salas 1311135C-Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
N~ 1SS·A, DE 1994, QUE liACRESCENTA

PARAGRAFOS 6° E 7" AO ARTIGO se' DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE ANISTIA
QUANDO"AS PUNIÇÕES APLICAI}AS,

ATRAVES DE ATOS DE EXCEÇAO,
A SERVIDORES MILITARF..S".

Proposiç~o: PEC.ol88194 Autor: Zaire Rezende

Presidente: Ary Kara (pMDB)
1° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)
2° Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3° Vice-Presidente: Augusto NJI.T(ies (PPR)
Relator: Darci Coellio (PFL)



PP

Titulares Suplentes
PFlJPTB

Darci Coelho Jonival Lucas
Francisco Diogenes José Mendonça Bezerra
Paes Landim Ricardo Barros
Paulo Heslander Theodorico Ferraço

PMDB

AryKara Elcione Barbalho
João Thome Mestrinho Rita Camata
Roberto Valadão I vaga (s)

PSDB

Sylvio Lopes Feu Rosa
Tuga Angerami Roberto Brant

PPR

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá

PT
Gilney Viana Inácio Arruda (PCdoB)
José Pimentel Pedro Wilson

PP

Marcos Medrado Renato Johnsson

PDT

Euripedes Miranda Silvio Abreu

PI.JPSDIPSC

Eujácio Simões Expedido Júnior

PSBlPMN
Ubaldino Júnior Raquel Capiberibe

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Anexo 11 - Salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefone: 3 I8-706 In065n052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL.

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PFI.JRN)
Relator: Deputado Ivo Mainardi (PMDBIRS)

Deputados

Albérico Cordeiro (PTBIAL)
Márcio Fortes PSDB (PSDBIRJ)
Ivo Mainardi (pMDBIRS)
Carlos Albeno (PFURN)
Cunha Bueno (pPRlSP)
Paulo Delgado (PT/MG)
Aroldo Cedraz (PFUBA)

Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - Salas 13IC/135C
-Ala Nova
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Telefone (ramais): 7065n0621

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDÍGENAS E AS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO.

Coordenador: Deputado Sarney Filho

BLOCO WlJPTB
Sarney Filho
Salomão Cruz

PMDB
Silas Brasileiro

PPR

I Benedito Guimarães
Carlos Airton

PSDB

Marinha Raupp

PT
Gilney Viana

I NanSouza

I Secretária: Edla Bispo

I
Serviço de Comissões Especiais: Anexo n- Sala 13-C - Ala
Nova
Telefones: 318-706617067n052



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

Outros títulos

REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA N° 119 - 120

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
QUADROCO~ARATIVO

Texto de 1988 comparado às Constituições de 1946 e 1967 e à Emenda
Constitucional n° 1, de 1969.

CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS - 1989
5 VOLUMES.

Textos das Constituições estaduais promulgadas em 1989, índice
comparativo.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo 1,22° andar - 70165-900 - Brasília - DF
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589 -Fax: (061) 311-4258 e
321-7333 - Telex: (061) 1357

Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à
esquerda)



Subsl:CRE1ARIA dE EdiçõB TtCNitA!t
do SENAdo FEdERAl

Novas p~blicações

ELABORANDO ACONsnnnç,\o NACIONAL

Ediçlo fAc..imilar di obra El4bortmdo " COMtlhliflo NQC#DMI/, de JOI6
Affonso Mendonça de Azevedo: 'atal da Subcomilllo elaboradora cio
Anteprojeto Constitucional de 1932/1933.

LEGISLAÇ'\O INDIOENlSTA

CoJednca de textos juridiCOl c Jcaillaçlo comlata relativos llOI direitos
iDdigCDU.

FONTES DE~ORMAçOEs SOBRE
A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONST1TUIN'IE

Deacriçlo doIlCCI'VOI da Aílcmbléia N.cioIlaI Constituinte de 1917.

GUIA DAS ELEIÇÕES DE 94

EdiçIo comentada da Jesí.1açIo cIeitonJ.

LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARllDÁRIA

EdiçIo de textos Icpis. atualizadoI.

REVISTA DE INPORMAC'\O LEGISLATIVA NO 119 - 120

CONsnnnçÃO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASD..
QUADRO COMPARATIVO

Texto de 1988 comparado u Ccmtituiçõel de 1946 e 1967 e 1 Emenda
Constitucional D.· I, de 1969.

CONSnnnÇÕES ESTADUAIS -1989
5wlumes.

-Tcxt08 das CoustituiQ&s estaduais promulgadas em 1989~ indice comparativo.

Os pedidos à
Subsecretaria de Ediçlles TéaUcas - StIIIdo Federal
Praça dos Trá Poderes, Anexo 1. 22.- andar - 70165·900 - BrufJia - DF
Telefones: (061) 3U-3578, 3579 e 3589 - Fax: (061) 311-425h 321-7333 - Tdc:x:

(061) 1357
Central de venda direta 110 usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio I (fUndaI do CEaRM, pelo estacionameMo à cequorda)



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

FONTES DE INFORMAÇÕES SOBRE
A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Descrição dos acelVOS da Assembléia Nacional Constituinte de 1987.

GUIA DAS ELEIÇÕES DE 94

Edição comentada da legislação eleitoral.

LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PARTIDÁRIA

Edição de textos legais, atualizados.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo I, 22° andar - 70165-900 - Brasília - DF
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589 -Fax: (Q61) 311-4258 e
321-7333 - Telex: (061) 1357

Central d~ venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à
esquerda)



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA
n° 118 - abriJ/junho 1993

O Perfil Constitucional do Estado Contemporfuleo: o Paulo Affonso Leme Machado
Estado democrático de direito. Construção e Desconstrução do Discurso Culturalista

Inocêncio Mártires Coelho na Política Africana do Brasil.
As Limitações ao Exercício da Refonna Constitucional José Flávio Sombra Saraiva
e a Dupla Revisão. História das Idéias Penais na Alemanha do Pós-Guerra.

Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Ro- Winfried Hassemer
cha Aspectos do Discurso Juridico-Penal (Material e For-
O Distrito Federal nas Constituições e na Revisão mal) e sua Ilegitimidade.
Constitucional de 1993 Sérgio Luiz Souza Araújo

Gilberto Tristão Proceso, Democracia y Humanización.
A Constituição de 1988 e os Municípios Brasileiros. Juan Marcos Rivero Sánchez

Dieter Brühl O Combate à Corrupção e à Criminalidade no Brasil:
A Jljstiça Militar Estadual. Cruzadas e Refonnas.

Alvaro Lazzarini Geraldo Brindeiro
J A Declaração de Inconstitucionalidade sem a Pronún- Liderança Parlamentar

cia da Nulidade da Lei - Unvereinbarkeitserklarung - Rosinethe Monteiro Soares
na Jurisprudência da Corte Constitucional Alemã. Considerações Acerca de um Código de Ética e Decoro

Gilmar Ferreira Mendes Parlamentar.
Da Responsabilidade do Estado por Atos de Juiz em Rubem Nogueira
Face da Constituição de 1988. Entraves à Adoção do Parlamentarismo no Brasil.

A.B. CotrimNeto Carlos Alberto BUtar Filho
Serviço Público - Função Pública - Tipicidade - Crité- Loucura e Prodigalidade à Luz do Direito e da Psicaná-
rios Distintivos. lise.

Hugo Gueiros Bernardes Clóvis Figueiredo Sette Bicalho e Omar
Considerações Atuais sobre o Controle da Discricio- Brina Corrêa Lima
nariedade. Usucapião Urbano.

Luiz Antônio Soares Hentz Rogério M. Leite Chaves
Sistema Brasileiro de Controle da Constitucionalidade. O Código do Consumidor e o Princípio da Continuida-
Sara Maria Stroher Paes de dos Serviços Públicos Comerciais e Industriais.
O controle Interno de Legalidade pelos Proc. do Estado. Adriano Perácio de Paula

Cléia Cardoso Dos Contratos de Seguro-Saúde no Brasil.
Controle Externo do Poder Judiciário. Maria Leonor Baptista Jourdan

José Eduardo Sabo Paes A Nova Regulamentação das Arbitragens.
Tutela Jurídica sobre as Reservas Extrativistas. Otto Eduardo Vizeu Gil

Manoel Eduardo Alves Camargo e Gomes Os Bancos Múltiplos e o Direito de Recesso.
e Luiz Daniel Felippe. Amoldo Wald
Legislação Ambiental Brasileira - Evolução Histórica O Dano Moral e os Direitos da Criança e do Adoles-
do Direito Ambiental. cente.

Ann Helen Wainer Roberto Senize Lisboa
Princípios Gerais de Direito Ambiental Internacional e A Aids Perante o Direito.
a Política Ambiental Brasileira. Licínio Barbosa

Os pedidos avulsos ou de assinatura anual deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edi
ções Técnicas do Senado Federal, ou de vale postal remetido à agência APT Senado (no valor total já estarão in
cluídos os acréscimos referentes à remessa pela ECT). Para solicitar catálogo de preços, escreva para: Senado Fe
deral, Subsecretaria de Edições Técnicas - Praça dos Três Poderes, Anexo 1, 22° andar 70165-900, Brasília, DF.
Telefones: (061) 311-3578,3579 e 3589 - Fax: (061) 311-4258 e 321-7333 - Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário: Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do Cegraf, pelo estacionamento à esquerda)



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA

n° 119 - julho/setembro 1993

Leia neste número:
Execução contra Pessoas Administrativas - Geraldo Ataliba
Processo e Justiça Eleitoral- Torquato Jardim
Novos Municípios - Adilson Abreu Dallari
Tutela Administrativa e Relações de Consumo - Álvaro Lazzarlni
A Estrutura Institucional Defmitiva do Mercosul: uma opinião - Werter R. Faria
Da Declaração de Inconstitucionalidade - Antonio Cezar Lima da Fonseca
A Proteção aos Qireitos do Cidadão e o Acesso à Justiça - Luiz Antonio Soares Hentz
Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias _ Newton Paulo Teixeira dos Santos
A Lei Injusta e sua Inconstitucionalidade Substancial no Estado Democrático de Direito - An
tônio Souza Prudente
Conceito de Crime Hediondo e o EQ.~voco da Lei n° 8.072190 - João José Leal
O Regulamento no Sistema Jurídico Brasileiro - Vitor RolfLaubé
A Prova Pericial e a Nova Redação do CPC - Ivan Lira de Carvalho
O Controle pelo Estado da Atividade Internacional das Empresas Privadas - José Carlos de
Magalhães
Administração Pública na Constituição Federal- Jos~ de Castro Meira
Da Ultra-Atividade da Suspensão de Liminar em Writ - Elio Wanderley de Siqueira Filho
Jurisdição e Administração - Carlos Alberto de Oliveira
Ministério Público Junto aos Tribunais de Contas - Jorge Ulisses e Jacoby Fernandes
Prova Pericial: Inovações da Lei n° 8.455192 -Rogério de Meneses Fialho Moreira
A Constituição de 1988 e o Tribunal de Contas - Jarbas Maranhão
Classificação dos Agentes Públicos: Reexame - Mário Bernardo Sesta
A Seguridade Social- José Luiz Quadros de Magalhães
Alterações Introduzidas na Lei n° 6.515n7 pela Constituição de 1988 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Aspectos Fundamentais e Práticos das Sociedades Anônimas -Osvaldo Hamilton Tavares
Crimes de Abuso de Poder Econômico - Marcos Juruena Villela Souto
Os hermeneutas da Intransigência Desacumuladora - Corsíndio Monteiro da Silva

ASSlNATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATNA
Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT Senado. Neste valor já estão in
cluídos os preços postais referentes à remessa através da ECT. Autorizo a remessa dos núme
ros 117 a 120 da Revista de Informação Legislativa para o endereço abaixo discriminado:

Nome ..
Endereçó CEP ~ ..
Cidade DF Telefone Fax Telex .
Data: ./ ./ Assinatura: .
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