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CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
1 - ATA DA 131 SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 21 SESSÃO LEGISLA·
TIVA, EXTRAORDINÁRIA, DA SOl LEGISLATU·
RA, EM 16 DE JULHO DE 1996
I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da SeSsão
anterior
111- Leitura do. Expediente
OFíCIO
NlI 1.376/96 - Do Senhor Deputado Ubiratan Aguiar, Viee-Líder no exercício da Uderança
do PSDB, indicando o Deputado Ayrton Xerez
para integrar a Comissão Especial destinada a
apreciar a PEC nll 173-A/95.

20203

REQUERIMENTO
- Do Senhor Deputado Rivaldo Macari, requerendo licença para tratamento de saúde.........

20203

PROPOSTAS DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO
Proposta de Emenda à Constituição nll 231,
de 1995 (Dos Srs. Inácio Arruda, Paulo Paim e
Outros) - Altera os incisos XIII e XVI do artigo 7!l
da Constituição FederaL......................................
Proposta de Emenda à Constituição nll 393,
de 1996 (Do Sr. Ricardo Barros e Outros) - Acrescenta os incisos XII e XIII ao artigo 93 da Constituição FederaL.............

20205

20206

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE
Proposta de Fiscalização e Controle n1l 47, de
1996 (Dos Srs. Gilney Viana e Ivan Valente) - Propõe que a Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias fiscalize a Secretaria de
Direito Econômico e o Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor, ambos do Ministério da
Justiça, no tocante à sua atuação para coibir e punir
práticas abusivas contra o consumidor cometidas
por estabelecimentos privados de ensino................
PROJETOS A IMPRIMIR
Projeto de Decreto Legislativo nll 282-A, de
1996 (Da Comissão de Relações Exteriores)

20207

Mensagem nll 1.337195 - Aprova o texto do Tratado
de Extradição, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo· do Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irfanda do Norte, em Londres, em 18 de julho de 1995; tendo parecer da Comissão de Constituição e J~ ~ ~ Redação,.
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
Projeto de Decreto Legislativo nll 285-A,
de 1996 (Da Comissão de Relações Exteriores)
Mensagem nll 256/96 - Aprova o texto do Acordo sobre Isenção de Visto para Portadores de
Passaportes Diplomáticos e de Serviço, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Ucrânia, em Brasília,
em 25 de outubro de 1995; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de' Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Projeto de Decreto Legislativo nll 287-A,
de 1996 (Da Comissão de Relações Exteriores)
Mensagem nll 364196 - Aprova o texto do Acordo
sobre Cooperação em Matéria de Quarentena e
Saúde Animal, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em Brasília, em 8 de
fevereiro de 1996; tendo pareceres: da Comissão
de Agricultura e Política Rural, pela aprovação; e
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa...................................................
Projeto de Decreto Legislativo nll 288-A, de
1996 (Da Comissão de Relações Exteriores)
Mensagem nlI 535196 - Aprova pedido de renovação do prazo de permanência do contingente militar brasileiro - Cobravem na Unavem-III; tendo
pareceres: da Comissão de Defesa Nacional pela
aprovação; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridícidade e técnica legislativa. .
...•
......•
Projeto de Lei n2 846-A, de 1995 (Da S~
Socorro Gomes) - Regulamenta o parágrafo único do artigo 178 da Constituição Federal. Pendente de parecer da Comissão EspeciaL............
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Projeto de Lei n 1.669-B, de 1996 (Do Poe pelo Sindicato Nacional das Administradoras de
der Executivo) Mensagem nll 234196 - Institui a
Consórcio - SINAC, no sentido da imediata revoAgência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
gação das medidas restritivas ao funcionamento
cria o Conselho do Serviço Público de Energia
do sistema de consórcios.
20271
Elétrica e dá outras providências; tend.o pareceNILSON GIBSON - Ação de responsabilires dos relatores designados pela Mesa em
dade movida pelo Ministério Público da Comarca
substituição às Comissões: de Trabalho, de Adde Belo Horizonte, Minas Gerais, contra os admiministração e Serviço Público, pela aprovação,
nistradores do Banco Nacional e contra autoridacom substitutivo; de Minas e Energia, pela aprodes governamentais, inclusive o Presidente Fervação; de Finanças e Tributação, pela adequanando Henrique Cardoso.
20272
ção orçamentária e financeira; e de Constituição
PAULO PAIM - Documento de autoria do
Sr. Carlos Lauffer sobre a atuação do Governo
e Justiça e de Redação, p~a constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.
20241
Federal. Matéria intitulada "Brasil é líder em desigualdade", de CecOía Costa e Ana Magdalena
Projeto de Lei nll 2.085-A, de 1996 (Da
Horta, pubUcada no jomal O Globo.
20273
Mesa) - Extingue o Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC e dá outras providências.
EURípEDES MIRANDA - Candidatura do
Pareceres dos relatores designados pela Mesa
Deputado Car10s Magno à Prefeitura de Ouro
em substituição as Comissões de Seguridade
Preto Doeste, Estado de Rondônia.
.20276
Social e Família, pela aprovação, com substitutiCARLOS CARDINAL - Artigo "EUA muvo; de Finanças e Tributação, pela adequação fidam sistema de inspeção de carnes", publicado
minceira e orçamentária; e de Constituição e Juspelo jornal O Estado de S. Paulo, sobre intoxitiça e de Redação, pela constitucionaUdade, juricação pela ingestão de produtos de origem anidicidade e técnica legislativa.
20252
mal.
20276
Projeto de Lei n2 2.802-D, de 1992 - EmenCORIOLANO SALES - Tramitação na
da do Senado ao Projeto de Lei n2 2.802-e, de
Casa, em regime especial, de projetos de lei para
1992, que "altera os parágrafos 111 e 22 e acresfortalecimento das pequenas e microempresas,
centa os parágrafos 32, 42, 52 e 62 do artigo 389
como medida de combate ao desemprego no
20259
País.
202n
do Decreto-Lei nll 5.452, de 12 de maio de 1943".
Projeto de Lei n2 2.904-D, de 1992 - SubsGONZAGA PATRIOTA- Estruturação e retitutivo do Senado ao Projeto de Lei n2 2.904-C,
gulamentação do Departamento de Polícia Ferro. de 1992, que "dispõe sobre a atualização dos vaviária FederaL....................................................... 20278
lores das comissões devidas a representante coIVAN VALENTE - Crise do banco Bamemercial, em caso de mora no pagamento"............ 20261
rindus. Falta de transparência no tratamento da
crise bancária pelo Governo Federal. Defesa
Projeto de Lei n2 3.849-D, de 1993- Emendas do senado ao Projeto de Lei nll 3.849-C, de
de instalação de CPI para investigação do problema.
20279
1993, que "dispõe sobre autorização para funcioPAULO FEIJ6 - Apelo ao Ministério da
namento e cadastramen!o de empresas destina~
Justiça no sentido da instalação de Delegacia da
das ao desmonte de velculos automotores e dá
outras providências".
20264
Polícia Federal no Município de Campos dos
2
Projeto de Lei n 5.362-D, de 1990 - SubsGoytacazes, Estado do Rio de Janeiro.
20280
titutivo do senado ao Projeto de Lei n2 5.362-C,
JOSÉ FRITSCH _ Retenção, pela Secretade 1990, que "institui a Residência Médico-Veteria de Justiça do Estado de Santa Catarina, dos
rinária e determina outras providências".
20267
recursos destinados à prestação de assistência
IV - Pequeno Expediente
judiciária à população carente. Conquista do
LAEL VARELLA - Conveniência de aproCampeonato Catarinense de Futebol de 1996
pela Associação Chapecoense de Futebol.
20281
vação pela Casa de projeto de lei que proíbe a divulgação de cenas de sexo explícito e nudez inCONFÚCIO MOURA - Dificuldades dos
decorosa pelas emissoras de televisão.
20270
seringueiros de Machadinha do Oeste, no Estado
20281
ALBÉRICO CORDEIRO - Campanha difade Rondônia.
rnatória promovida pela mídia contra o Estado de
ALEXANDRE SANTOS - Relevância do
Programa de Municipalização do Ensino - PROAlagoas. Manifesto "O povo alagoano exige respeito"
;.................................................. 20270
MUR, implantado pelo Governador Marcello
WELSON GASPARINI - Reivindicações
Alencar, do Estado do Rio de Janeiro. Repasse a
encaminhadas ao Ministro da Fazenda e ao PreMunicípios do interior fluminense, pelo Estado, de
recursos oriundos do Programa Comunidade Sosidente do Banco Gentral pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios - ABAC,
Iidária.
20281
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URSICINO QUEIROZ - Defesa da aprovação, em segundo turno, da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira CPMF...................•.;......•.•............;......•...:.. ~..........
GERSON PERES - Ilegalidade dó pretendido desconto de contribuição previdenciária dos
aposentados. Acerto da decisão do Ministro Reinhold Stephanes, da Pasta da Previdência e Assistência Social, de isenção dos aposentados do
pagamento da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Relevância da reforma
tributária no País.....................................................
EMANUEL FERNANDES - Falecimento do
Prof. Federico, militante do PSDB em São José.
dos Campos, Estado de São Paulo.
ARMANDO ABíLlO - Satisfação da sociedade paraibana com a aprovação, pelo Congresso .Nacional, da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira =- CPMF
~............
ROBERTO VALADAO - Retençao, pelo
Governador do Estado do Espírito Santo, Vitor
Buaiz, para utilização e~.política pa~~~ria de recursos enviados pela Umao aos MunlClplos.
EDINHO BEZ - Conveniência de aprovação da isenção cios aposentados da Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira CPMF.....................................................................
PHILEMON RODRIGUES - Oportunidade
de aprovação, pela Casa, de projeto de le~ apresentado pelo orador para regulamentaçao do
contrato de gestão entre a União e as empresas
estatais ou de economia mista exploradoras de
atividade econômica.
BENEDITO DOMINGOS - Solidariedade
às famílias da Colônia Agrícola Vicente Pir~s
pelos prejuízos causado~ ~elo G?ve~o do Dlstrito Federal com demohçao arbltrána de suas
casas. ·······;··························D·····f·········d···············t·····
JOSE PIMENTEL - : esa, ~ manu enção da estabilidad~ no ~erv~o publico. onveniência de profisslonahzaçao dos servidores
públicos.
AUGUSTO CARVAL~O - Distorções n~
aplicação, pelo. Banco N~clonal de Desenvolvlmento Econômico e SOClal- BNDES, de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT.
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ADÃO PREITO - Utilização pelo Presidente Fernando H.enrique Card~s~,. e~ pronunc!amento no extenor, do termo calpUB em referencia ao povo braisleiro............................................. 20289
ALDO ARANTES - Constituição de CPI
para apuração de irregularidades na execução do
Orçamento Geral da União.................................... 20289
ABERLARDO LUPION _ Apuração de denúncia veiculada pelo Jornal do Brasil contra o
Sr. João Roberto Lupion Mello, ex-Diretor das
Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. - ELETROSUL.
20290
FAUSTO MARTELLO - Declaração de
voto contrário à Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira _ CPMF. Questionamento sobre a destinação ao setor saúde dos recursos arrecadados como o imposto.
20292
NELSON MARQUEZELLI _ Balanço do segundo aniversário do Plano Real. Urgente refor- .
ma tributária.
20292
PAUDERNEY AVELlNO .,... Concessão,
pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, do prêmio internacional Personalidade do
Ano 1996 ao empresário Leo Kriss, Presidente
do Grupo Empresarial Evadim Indústrias Amazônia S.A. ...................................................•.......... 20293
PAULO ROCHA _ Política paternalista do
Presidente Fernando Henrique Cardoso em relação aos banqueiros do sistema financeiro nacional, em detrimento da problemática social brasileira. Protesto contra a elevação do preço das tarifas bancárias e contra o aumento do prazo da
compensação de cheques..................................... 20294
NELSON BORNIER _ Perda dos consumidores com as restrições impostas às importações
de brinquedos. ............................................•.......... 20295
ROBERTO JEFFERSON _ Artigo "Quem
procura, cala", do jomalista Marcos Sá Corrêa,
editado pela revista "Veja", sobre atuação do Ministério Público. Importância da independência do
Ministério Público para manutenção dos direitos
da cidadania.
20295
ARNALDO FARIA DE SÁ _ Moção de
apoio ao orador pela iniciativa de manutenção
dos direitos dos aposentados e pensionistas da
Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo
20298

20288

. ··.. ·;~~~~~~~··~~GG~~~~·~··~~~~~~~··~
811 aniversário do Município de Matupá Estado do
,
20300
Mato Grosso.
.
. J?RGE T~DEU .M~DALEN -. Trans~rso
do ctnque~tenáno de cnaç~o do Sel'Vlço NaClon~
de Aprendizagem ~~erclal - SENAC, do Se~
ço ~ocial do ,C~merclo - SESC - e do Sel'Vlço
SOCial da Industna - SESI.
20300
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RENATO JOHNSSON - Apoio a~ substitutivo apresentado pelo Deputado
Jose Carlos
Aleluia ao Projeto de Lei nll 1.669, de 1996, sobre a instituição da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Anúncio de apresentação, pelo orador, de emenda ao substitutivo,
referente à descentralização, para os Estados,
da regulação, controle e fiscalização dos serviços pu'bl'ICOS
..
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PEDRO WILSON - Movimento "Mulheres
sem medo do poder", do Estado de Goiás
JOSÉ PINOTII - Descumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Reformulação do processo pedagógico público.
ILDEMAR KUSSLER - Combate à violação
dos direitos humanos no País.
V - Grande Expediente
ALZIRA EWERTON - Visita do Ministro
Francisco Dornelles a Manaus. Apresentação ao
Ministro Francisco Dornelles da Indústria do Comércio e do Turismo por si~icatos e e~tidades
representativas do s~tor, de reivindicações para
dinamização da Zona Franca de Manaus. Pronunciamento do Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - FIEAM sobre
a importância estratégia da Zona Franca de Manaus 00 processo de desenvolvimento da Amazônia OCidental, por ocasião da visita do Ministro
ao Estado...............................................................
WILSON CAMPOS (Pela ordem) - Comparativo dos recursos do Orçamento da União para
a Saúde e a Educação, de 1950 a 1996. Conveniência da aprovação pela Câmara dos Deputados, em segundo turno, da proposta de criação
da Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira-CPMF................................................
PRESIDENTE (Adylson Motta) - Comparecimento dos Deputados a plenário para registro
de presença.
PRESIDENTE (Adylson Motta) - Compromisso regimental e posse do Deputado Ulysses
Gaboardi.
JANDIRA FEGHAU - Aspectos negativos
do modelo de desenvolvimento econômico, polftico e social adotado pelo Governo Fernando Henrique Cardoso.
PRESIDENTE (Adylson Motta) - Convocação dos Deputados a plenário para registro de
presença................................................................
AGNALDO TiMóTEO (Pela ordem) - Defesa da aprovação do Substitutivo do senado Federal ao Código Penal Militar.
CECI CUNHA (Pela ordem) - Campanha
preconceituosa orquestrada pela mídia nacional
contra o Estado de Alagoas.
SALVADOR 21MBALDI (Pela ordem) Transcurso do 22211 aniversário de fundação do
Município de Campinas, Estado de São Paulo 14 de julho.
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (Pela ordem) - Arbitrariedade da exigência, por juiz e1eitora! do Estado de São Paulo, de prova de capacidade intelectual para cancidatos, não detentores do diploma do 111 grau, aos cargos de Vereador e Prefeito dos Municípios da Comarca.
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SERAFIM VENZON (Pela ordem) - Déficit
da balança comercial brasileira no mês de junho.
Adoção de mecanismos pelo Governo Federa!
para geração de empregos e crescimento da indústria naciona!......................................................
OSMIR LIMA (Pela ordem) - Necessidade
de construção de estradas para interligação dos
Municípios do Estado do Acre. Sanção, pelo Sr.
Presidente da República, de lei sobre proibição
do fumo em recintos públicos ou privados. ~oUcitação aos Parlamentares da Casa de cumpnmento do novo dispositivo legal.
VI- Ordem do Dia
CHICO VIGILANTE (Pela ordem) - Inexistência de número regimental para o início da Ordem do Dia.............................................................
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta
ao Deputado Chico Vigilante.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Suspensão
dos trabalhos das Comissões em virtude do início
da Ordem do Dia.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nll 1.669-B, de
1996, que institui a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, cria o Conselho do Serviço PÚblico de Energia e dá outras providências.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
de requerimento de retirada da matéria da pauta.
Aprovado.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,
em turno único, do Substitutivo do senado Federal ao Projeto de Lei n1l 2.801-E, de 1992, que aItera dispositivos dos Decretos-Leis nlls 1.001 e
1.002, de 21 de outubro de 1969, Códigos Penal
Militar e de Processo Penal Militar, respectivamente (remetendo à Justiça Comum o julgamento, em tempo de paz, de crimes cometidos contra
civil).
Usou da palavra para proferir parecer em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação o Sr. Deputado JOSÉ LUIZ
CLEROT.
Usaram da palavra para discussão da maté~a os Srs. Deputados AGNALDO TIMÓTEO,
HELIO BICUDO.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerramenta da discussão...............................................
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Votação
do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de
Lei nll 2.801-E, de 1992, ressalvado o destaque. .
Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. ARNALDO FARIA DE sÃ,
JOSÉ GENOíNO.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ALDO
ARANTES, NILSON GIBSON, MATHEUS
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SCHMIDT, CHICO VIGILANTE, ARNALDO FARIA DE SÁ, MARCONI PERILLO, MICHEL TEMER, INOCÊNCIO OLIVEIRA.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeição
do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de
Lei nll 2.801-E, de 1992.
ARNALDO FARIA DE SÁ (Pela ordem) Pedido de verificação da votação.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deferimento do pedido.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
LUIZ CLEROT, ALDO ARANTES, CHICO VIGILANTE, ARNALDO FARIA DE sÃ, AYRTON XEREZ, INOCÊNCIO OLIVEIRA, EDINHO ARAÚJO, CHICO VIGILANTE, MARCONI PERILLO. ....
Usou da palavra pela ordem, para retificação
de voto, o Sr. Deputado CARLOS APOLINÁRIO. ...
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLIVEIRA, SIMARA ELLERY, AYRTON XEREZ.
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado PAULO HESLANDER.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SARNEY FILHO.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO
VIGILANTE, MARCONI PERILLO, EDINHO
ARAÚJO.
Usaram da palavra pela ordem para retificação de voto, os Srs. Deputados NEWTON
CARDOSO, ROBERTO FONTES.........................
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO
VIGILANTE, MARCONI PERILLO, SIMARA ELLERY. ..........................................•.........................
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado OSCAR ANDRADE.
\ Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os $rs. Deputados CHICO
VIGILANTE, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI
PERILLO................................................................
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado SAULO QUEIROZ...
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado ULYSSES GABOARDI....
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado MURILO PINHEIRO.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados CECI
CUNHA, CHICO VIGILANTE, INOCÊNCIO OLlVEIRA, MARCONI PERILLO, CHICO VIGILANTE.
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Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado ANTONIO UENO.....
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO LEÃO, CHICO VIGILANTE, INOCÊNCIO
OLIVEIRA, SIMARA ELLERY, CHICO VIGlLANTE, EDINHO ARAÚJO, CHICO VIGILANTE,
ODELMO LEÃO, CHICO VIGILANTE, SIMARA
ELLERY.
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado CHICO VIGILANTE.
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO
VIGILANTE, INOCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI
PERILLO, CHICO VIGILANTE, JOSÉ LUIZ CLEROT, INOCÊNCIO OLIVEIRA, SÉRGIO AROUCA, CHICO VIGILANTE, ODELMO LEÃO, MARIA ELVIRA, CHICO VIGILANTE, EDINHO
ARAÚJO, MARCONI PERILLO, CHICO VIGILANTE, EDINHO ARAÚJO, JOSÉ LUIZ CLEROT, INOCÊNCIO OLIVEIRA, CHICO VIGILANTE, ODELMO LEÃO, SIMARA ELLERY, CHICO
VIGILANTE, ODELMO LEÃO, CECI CUNHA,
CHICO VIGILANTE.
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado REGIS DE OLlVEIRA.
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados ALCIDES MODESTO, MARCONI PERILLO...............................
Usou da palavra para orientação da bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CARLOS DA CARBRÁS.
Usou da palavra para orientação da bancada o Sr. Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Encerramenta da votação.
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado MÁRIO NEGROMONTE.
Usou da palavra ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado RICARDO HERÁCLlO.
Usou da palavra pela ordem, para retificação de voto, o Sr. Deputado ROBSON TUMA......
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeição
do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de
Lei nll 2.801-E, de 1992.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Requerimento de DVS para substituir a redação proposta
para o § 22 do art. 82, ressalvadas as expressões
"consumados ou tentados", e, "ressalvado o dis- !
posto no final do § 1li do art. 911 do Código Penal'
Militar", e a expressão "ouvido o Ministério Piíblico·. .......•..

20330

20330
20330

20330
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20331·
20331
20331
20331
20331

20331
20331
20331

20332

20336
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Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado JOS~ LUIZ CLEROT........................................
Usou da palavra para orientação da bancada o Sr. Deputado H~L10 ROSAS........................
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os SIS. Deputados H~L10
BICUDO, INOC~NCIO _ OLIVEIRA, MARCONI
PERILLO, ODELMO LEAO.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Aprovação
do destaque.
PREdSldDERNTE (Luís Eduardo) - Votação
da Emen a e edação nll 01 ao Projeto de Lei
li
80 E
n 2. 1-, ele 1992: "No art. 111 do Projeto, suprima-se do texto, no tocante à alteração ao
art. 9l1, inciso 11, letra c, a expressão "ou assemelhado".
Aprovada.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Votação
da Emenda de Redação nll 2 ao Projeto de Lei nll
2.801-E, de 1992: "Dê-se ao caput do art. 211 do
Projeto a seguinte redação: art. 211 caput do art.
82 do Decreto-Lei nll 1.002, de 21 ele outubro de
1969, passa a vigorar com a seguinte redação,
acrescido, ainda, o seguinte § 2l1, passando o
atual parágrafo únicô a § 1li".
Aprovada.
Votação da redação final.
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nll 33-E, de 1995, que modifica o
sistema de previdência social, estabelece nonnas
de transição e dá outras providências..
Votação de requerimento de retirada da
:
matéria de pauta
Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os SIS. Deputados INoCÊNCIO OLIVEIRA, MARCONI PERILLO, EDINHO BEZ, ODELMO LEÃO, CHICO VIGILANTE..
PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Rejeição
do requerimento.
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os SIS. Deputados MIRO TEIXEIRA,
JÚLIO CESAR.
Usou da palavra para discussão da matéria
a Sr- Deputada JANDIRA FEGHALI.
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os Srs. Deputados HAROLDO SABÓIA, VICENTE ANDRÉ GOMES.
Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado GERSON PERES.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado FERNANDO GABEIRA..

2033&
20336

20337
20337
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Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado HUMBERTO COSTA. ...•...........•..
Usaram da palavra pela ordem, para registro de voto, os SIS. Deputados ALEXANDRE
CARDOSO, PAULO DELGADO, LUIZ DURÃO. ..
Usou da palavra para discussão da matéria
' ........•..
o Sr. Deputado ARNALDO FARIA
DE SA,
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MIGUEL ROSSETTO.....
Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado ARLINDO CHINAGLlA.................

20340

20341
20341
20342
20342

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EDUARDO MASCARE20337

20337

20338
20338

20338
20338

20339
20339

20339
20340
20340

NHAS.....................................................................

20343

PRESIDENTE (Benedito Domingos) - Encerramento da discussão.

20343

Adiamento da votação da matéria.
Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EUDORO PEDROZA.....
Apresentaram proposições os SIS. Deputados WIGBERTO TARTUCE, MARCONI PERILLO, RAQUEL CAPIBERIBE, SERGIO CARNEIRO, NELSON MARCHEZAN, MARISA SERRANO..........................................................................
Vlf- Comunicações Parlamentares
WAGNER SALUSTIANO - Reportagem da
jornalista Elvira Lobato, publicada pelo jornal O
Estado de S. Paulo, sobre suposto envolvimento
do Ministro das Comunicações na assinatura de
concessões ele TV via-satélite.
WIGBERTO TARTUCE - Protesto contra
utilização, pelo Presidente Femando Henrique
Cardoso, do termo "caipira" em referência ao
povo brasileiro, em pronunciamento no exterior...
JOS~ PIMENTEL - Ajuizamento, por Parlamentares do PT, de representação civil e criminal junto à Procuradoria-Geral da República conIra os SIS. João Roberto Lupion, ex-Diretor Administrativo das Centrais Elétricas do Sul - ELETROSUL, e Abelardo Lupion, Deputado Federal,
pela prática de tráfico de influência e improbidade
administrativa.........................................................
JOS~ CARLOS COUTINHO - Necessidade de esclarecimentos, pelo Secretário de 8egurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Coronel Nilton Cerqueira, sobre abusos praticados
pela Polícia Militar na repressão aos baRes funk.
SÉRGIO AROUCA - Protesto contra a demissão do Diretor da Biblioteca Nacional do Rio
de Janeiro, Afonso Romano de sant'Anna, pelo
Ministro Francisco Weffort, da Pasta da Cultura...
ROMMEL FEIJÓ (Pela ordem) - Registro
de voto.
JOS~ PINOTII - Indícios de malversação,
pelo Governo Federal, dos fundos da Contribui-

20343
20343

20343

20344

20345

20346

20348

20349
20350
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ção Provisória sobre Movimentação Financeira CPMF.....................................................................
INÁCIO ARRUDA (Pela ordem) - Registro
de voto. Fechamento do Hospital das Clínicas,
em Fortaleza, Estado do Ceará..Ações do Gove~no Federal para reversão da cnse do setor saude.
MARCELO TEIXEIRA (Pela ordem) _ Registro de voto. Paralisação das atividades do
Hospital das Clínicas em Fortaleza Estado do
Ceará
:
:..................
JOSÉ COIMBRA (Pela ordem) - Registro
de voto.
ROMMEL FEIJÓ (Pela ordem) - Protesto
contra o fechamento do Hospital Universitário do
Ceará.

20350

20351

20352
20352

20352
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VIII- Encerramento
2 - ATO DO PRESIDENTE
a) Vacância: Ana IIka Cruz Galvão.............
COMISSÕES
3 _ DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Minas e Energia, nOs 6, em
14-6-96 e 7, ~m ~4-6-96
:
:................
b) Comlssao de Segundade SocIal e Famfna, nVs 12, em 19-6-96 e 1~, em 2-7-96................
4 - REDISTRIBUIÇAO DE PROJETOS
a) Comissão de Rnanças e Tributação, n2
12, em 16-7-96.
5 - M.ESA
•
6 - LIDERES E VICE-LIDERES
7 - COMISSÕES

20357

20357
20358

20358

Ata da 131 Sessão da Câmara dos Deputados,
da 24 Sessão Legislativa, Extraordinária,
da 50! Legislatura, em 16 de julho de 1996
Presidência dos Srs.: Luís Eduardo, Presidente; Ronaldo Perim, 1º Vice-Presidente;
Wilson Campos, 1º Secretário; Benedito Domingos, 3º Secretário; Adylson Motta,
§ 2º do arf. 18 do Regimento Interno.

As

14 HORAS COMPARECEM OS SENHO-

RES:

Wilson Campos
Luiz Plauhyllno
Wilson Braga

Rondônia
Confúcio Moura - Bloco - PMDB; Jldernar Kussler - PSDB; Oscar Andrade - Bloco - PMDB; SiIvemani Santos - Bloco - PPB.

Acre
Roraima
Elton Rohnelt - Bloco - PSC; Luciano Castro PSDB; Luis Barbosa - Bloco - PTB.

Amapá

Carlos Airton - Bloco - PPB; Célia Mendes Bloco - PFL; Osmir Lima - Bloco - PFL; Zila Bezerra - Bloco - PFL.

Tocantins

Antonio Feijão - PSDB; Valdenor Guedes Bloco-PPB.

Antônio Jorge - Bloco - PPB; Izidório Oliveira - Bloco - PMDB; Melquiades Neto - Bloco PMN.

Pará

Maranhão

Antônio Brasil - Bloco - PMDB; Gerson Peres
- Bloco - PPB; Hilário Coimbra - Bloco - PTB; Mário Martins - Bloco - PMDB; Olávio Rocha - PSDB;
Paulo Trtan - Bloco - PMDB; Socorro Gomes PCdoB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Davi Alves Silva - Bloco - PPB; Magno Bacelar - Bloco - PFL; Márcia Marinho - PSDB; Pedro
Novais - Bloco - PMDB; Sarney Filho - Bloco PFL.

Amazonas
Carlos da Carbrás - Bloco - PPB; Euler Ribeiro - Bloco - PFL; Paudemey Avelino - Bloco - PPB.

ceará
Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Edson Queiroz
- Bloco - PPB; Edson Silva - PSDB; Gonzaga Mota
- Bloco - PMDB; José Unhares - Bloco - PPB; José Pi-
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mentel - PT; Leônidas Cristino - PSDB; Pinheiro
Landim - Bloco - PMDB; Roberto Pessoa - Bloco PFL; Ubiratan Aguiar - PSDB; VICente Arruda PSDB.
Piauí
Alberto Silva - Bloco - PMDB; Felipe Mendes
- Bloco - PPB; Júlio Cesar - Bloco - PFL.
Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros ....l., Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves - Bloco PMDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL.
Paraíba
Armando Abnio - Bloco - PMDB; Efraim Morais - Bloco - PFL; Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB;
Ivandro Cunha Lima - Bloco - PMDB; José Luiz Clerot - Bloco - PMDB.
Pernambuco
Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Gonzaga Patriota - PSB; Inocêncio Oliveira
- Bloco - PFL; João Colaço - PSB; José Chaves PSDB; José Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; Mendonça Filho - Bloco - PFL;
Nilson Gibson - PSB; salatiel Carvalho - Bloco - PPB;
Sérgio Guerra - PSB; Wolney Queiroz - PDT.
Alagoas
Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Benedito de
Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; José Thomaz Nonô - PSDB.
Sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB; José Teles - Bloco PPB; Marcelo Deda - PT; Pedro Valadares - PSB.
Bahia
Benito Gama - Bloco - PFL; Beta Lelis PSB; Coriolano Sales - PDT; Jairo Azi - Bloco PFL; Jaques Wagner - PT; João Leão - PSDB;
Jonival Lucas - Bloco - PFL; José Carlos Aleluia
- Bloco - PFL; José Rocha - Bloco - PFL; Luiz
Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco PFL; Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte
- Bloco - PMDB; Prisco Viana - Bloco - PPB;
Roberto Santos - PSDB; Severiano Alves PDT; Sirnara, Ellery - Bloco - PMDB; Ursicino
Queiroz - Bloco - PFL.
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PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL; Jaime Martins - Bloco - PFL; João Magalhães - Bloco - PFL;
José Rezende - Bloco - PPB; José santana de Vasconcellos - Bloco - PFL; Lael Varella - Bloco - PFL;
Márcio Reinaldo Moreira - Bloco - PPB; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Odelmo Leão - Bloco - PPB;
Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Heslander - Bloco
- PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Romel
Anfzio - Bloco - PPB; Sandra Starling - PT; saraiva
Felipe - Bloco - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB;
Tilden Santiago - PT.
Espírito santo
Adelson, salvador - Bloco - PMDB; João Coser - PT; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Roberto Valadão
- Bloco - PMDB.
Rio de Janeiro
Cidinha Campos - PDT; Jair Bolsonaro - Bloco
- PPB; Jorge Wilson - Bloco - PPB; Laprovita Vieira
- Bloco - PPB; Moreira Franco - Bloco - PMDB;
Paulo Feij6 - PSDB; Roberto Jefferson - Bloco PTB; Sylvio Lopes - PSDB.
São Paulo
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo
Chinaglia - PT; Cunha Lima - Bloco - PPB; Delfim
Netto - Bloco - PPB; Edinho Araújo - Bloco PMDB; Eduardo Jorge - PT; Emanuel Fernandes
- PSDB; Hélio Bicudo - PT; Ivan Valente - PT;
João Mellão Neto - Bloco - PFL; José Coimbra Bloco - PTB; José de Abreu - PSDB; Luciano Zica
- PT; Maluly Netto - Bloco - PFL; Michel Temer Bloco - PMDB; Régis de Oliveira - Bloco PFL; Silvio Torres - PSDB; Welson Gasparini PSDB.
Mato Grosso
Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Teté Bezerra
- Bloco - PMDB
Distrito Federal
Augusto Carvalho - PPS; Chico Vigilante - PT;
Jofran Frejat - Bloco :- PPB; Maria Laura - PT.
Goiás
Aldo Arantes - PCdoB; João Natal - Bloco PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Roberto
Balestra - Bloco - PPB; Vilmar Rocha - Bloco PFL.

Minas Gerais

Mato Grosso do SUl

Ademir Lucas - PSDB; Carlos Mosconi PSDB; Danilo de Castro - PSDB; Elias Murad -

Andre Puccinelli - Bloco - PMDB; Flávio Derzi
- Bloco - PPB; saulo Queiroz - Bloco - PFL.
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Paraná
Antonio Ueno - Bloco - PFL; Chico da Princesa - Bloco - PTB; Dilceu Sperafico - Bloco - PPB;
Fernando Ribas Carli - PDT; Homero Oguido - Bloco - PMDB; João Iensen - Bloco - PTB; José Borba
- Bloco - PTB; José Janene - Bloco - PPB; Luciano
Pizzatto - Bloco - PFL; Mauricio Requião - Bloco PMDB; Nelson Meurer - Bloco - PPB; Paulo Bernardo - PT; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Valdomiro
Meger - Bloco - PPB.
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OFíCIOS
Do Sr. Deputado Ubiratan Aguiar, Vlce-Uder
no exercício da Liderança do PSDB, nos segulntestermos:
OF.PSDBlVNl! 1.376/96
Brasília, 12 de julho de 1996.
Senhor Presidente,

Santa Catarina
Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison Andrino
- Bloco - PMDB; Hugo Biehl - Bloco - PPB; José
Fritsch - PT; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL;
Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Serafim Venzon PDT.
Rio Grande do Sul
Adroaldo Streck - PSDB; Carlos Cardinal PDT; Darcísio Perondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padilha - Bloco - PMDB; Esther Grossi - PT; Fetter Junior - Bloco - PPB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB;
Matheus SChmidt - PDT; Nelson Marchezan PSDB; Paulo Paim - PT; Waldomiro Fioravante PT; Wilson Cignachi - Bloco - PMDB.

Indico a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o Deputado Ayrton Xerez, como membro titular, da Comissão Especial destinada a apreciar e
proferir parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nll 173-A/95, que Rmodifica o Capítulo
da Administração Pública, acrescenta normas às
Disposições Constitucionais Gerais e estabelece
normas de transiçãoR•
Atenciosamente,
Deputado Ubiratan
Aguiar, Vice-Líder do PSDB.
Defiro.
Em: / /96. Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTOS

1- ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) -

A lista de presença registra na Casa o comparecimento
de 195 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA

Do Sr. Deputado Rivaldo Macarl, nos
guintes termos:
Senhor Presidente,

Nos termos do art. 235, incisos 11 e 11I, do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência licença
para tratamento de saúde por 5 (cinco dias) a partir
desta data, conforme atestado em anexo, e, consecutivamente, a patir de seu término, licença para tratar de interesses particulares por 116 (cento e dezesseis dias), perfazendo 121 (cento e vinte e um dias) de afastamento a partir de hoje.
Nesses termos, peço deferimento.

o SR. BENEDITO DOMINGOS, 312 Secretário,
servindo como 22 secretário, procede à leitura da
ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Passa-se à leitura do Expediente.
O SR. NILSON GIBSON, servindo como 1l! secretário, procede à leitura do seguinte.

se-

Atenciosamente, Rivaldo Macari - Deputado Fe-

deral.
Defiro. Convoque-se o suplemente
seguinte.
Em: 16-7-96. Ronaldo Perlm, 1l! VicePresidente no exercício da Presidência.
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,

DEPARTAMENTO MEDICO

ATESTADO
Atestamos que o (a) Senhor(a) Deputado(a) Federal

RIVALDO

ANTONIO

MACARI, esteve/está enfermo(a)

e

necessitou/necessita afastar-se de suas atividades habituais durante
OS (cinco) dias a partir de 12/07/96, a fim de submeter-se a tratamento que exige repouso, em atendimento ao que determina o § 4°, do
art. 4, do Decreto Legislativo n° 07, de 1995.

C.I.D.:

(786.210,460.914 e 308.919)
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 231, DE 1995
(Dos Srs. Inácio Arruda, Paulo Paim e Outros)
Altera os incisos XIII e XVI do artigo 79 da Constitui

ção Federal

AB8InTtlIlA8 OUI no COIlJ'_
MARIA ELVIRA
MAURICIO REQUIAO
NEDSON MICHELETI
PAES DE ANDRADE
ROBSON TU!IA
SEVERINO CAVALCANTI
UBIRATAN AGUIAR
WALDIR DIAS

ALBERTO SILVA
CARLOS MAGNO
EDUARDO MASCAREllMAS
FRANCISCO DORNELLES
FRANCISCO RODRIGUES
GEHESIO BERNARDINO
IVANDRO CUNHA LIMA

&

AB8IIIl\TDlIAlI OUI no COIIJ'IRIIl RIPI'1'IDAI
(A COMISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

Art. I" Os incisos
seguinte redaçio:

xm e XVI,

XDI • dançl. d. tnbaUlo aormal nlo .apenor a oito uno di'riu o qaarenta
bonJ _ •••iJ, rac.ltada • compeuUM;la do korúloJ o a reduçlo ds joraada, mediute
acordo •• convençio coletiva do tnbalko;
XVI - rem••ersçlo do serriço ..tnordiDirio laperlor, no minimo, em setenta o
ciaco per co.t.l do .onuI;".
Art. 1! A presente emenda entrad em vigor na data de SUl publieaçlo.

4.í de outubro de 1995.

AGNELO QUEIROZ
AIRTON DIPP

tt:~~i];Ht&.

ALCESTE ALMEIDA
ALCIONE ATHAYDE
ALDO ARAIITES
.ALDO REBELO
ALEXAIIDRE CERANTO
ALEXAIIDRE SANTOS
ALMINO AFFONSO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALVARO VALLE
ANIBAL GOMES
ANIVALDO VALE
ANTOMIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
AIITOMIO FEIJAO
ARJIAIIDO COSTA
ARMOM BEZERRA
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO NARDES
AYRTON XEREZ
B. SA
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUlMARAES
BETINHO ROSADO
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS CAMURCA
CARLOS CARDINAL
CASSIO CUNHA LIMA
CECI CUNHA
CELIA MENDES
CELSO DANIEL

~~~I~U~~=O

CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
CUNHA BUENO
CUNHA LIMA
DARCI COELHO
DILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
EDINHO ARAUJO
EDSON SOARES
EDUARDO JORGE
ELIAS ABRAMAO
ELIAS HURAD
ELTON ROHNELT
ERALDO TRINDADE
ESTHER GROSSI
EUJACIO SIMOES
EULER RIBEIRO.
EURl"PEDES MlRAl' 'lA
FATIMA PELAES
FERNANDO GABElai.
FERNANDO GONCALvrs
FER.~ANDO LOPES

FEIUlANDO ZU?PO
~~~~~O HORTA
FRANC, , .:,) SILVA
GILl/EY \'IAIl~

~~~i~I Mg~~IROZ

GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HOMERO DGUlDO
HUMIlERTO COSTA
IBRAMIM ABI-ACKEL
ILDEHAR KUSSLER
IVAN VALENTE
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR MEl/EGUELLI

;~:: ~~~:~RA

JANDlRA FEGHALI
JARBAS LIMA
JAYME SANTANA

~g~g ~~~~~ELLA

JOAO IENSEN
JOAO LUO
JOAO PAULO
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JORGE ANDERS
JOSE AUGUSTO
JOSE cARLOS VIEIRA
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE FRITSCH
JOSE MACHADO
JOSE MAURICIO

~g~i ~~:~JiL

if'U:V~~~~~~RA

OfiCIO n03 'iH95

Brasília, 16 de outubro de 1995
Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Inacio Arruda e Paulo Paim, que "altera os Incisos XIII. XVI,
do artigo .,. , da ConstituiçOa Fedaral", contém número suficiente de signatários.
constando a referida proposição de:
189 assinaturas válidas;
015 assinaturas que nao corlfarem e
024 assinaturas repetidas.

~r-oXA~~~E~~

NAN SOUZA
NEDSON MICHELETI
NELSON MARQUEZELLI

=~iS~pWC

NILMARIO MIRANDA
NILTON BAIANO
NOEL DE OLIVEIRA
ORCINO GON':ALVES
OSVALDO CO',LHO
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAUDERNEY AVELINO
PAULO BERNARDO
PAULO FEIJO

~~~ ~~~LANDER

PEDRO NOVAIS
PEDRO WILSON
PHIL!:KON RODRIGUES
PIMEl/TEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
REGIS DE OLIVEIRA
ROBERTO FRAIICA
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PESSOA
ROBERTO SANTOS
ROGERIO SILVA
ROLAND LAVIGNE
ROMEL ANIZIO

~~i::l~/~~g~

SANDRA STARLING

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

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE eSTUDOS LEGISLAT1VOS-C,DI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBIJCA FEDERATIVA DO BRAsa

1988

~~~ fE~~~Y

LEOPOLDO BESSONE
LINDBERG FARIAS
LUCIANO CASTRO
LUCIANO ZICA
LUIS BARBOSA
LUIZ CARLOS f\1>ULY
LUIZ DURA0

TELHA DE SOUZA
TETE BEZERRA
TILDEN SAl/TIAGO
UBlRATAI/ AGUIAR
UDSON BANDEIRA
USHITARO KAMIA
VALDEl!AIl COSTA NETO

MALULY NETTO
MANOEL CASTRO
MARCIA MARINHO
MARCIO REINALDO MORElAA
MARCONI PERlLUl
MARIO NEGROMOHTE
MARQUINHO CHEDID
MARTA SUPLICY

VIC PIRES FRANCO
VICEllTE ARRUDA
VILMAIl ROCHA
WILSON GASPARINI
WIGBERTO TARTUCE
WOLHEY QUEIROZ
ZILA BEZERRA
ZULAIE COBRA

~:J:~~

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

MATHEUS SCIlMIDT
MAURICIO NAJ1úl

JOSE PRIAIlTE
~~~~AF~~~~PE
JOSE SANTANA DE VASCOI/r:ELLoS SERAFIM VENZON
JULIO CESAl';
SERGIO CARNEIRO
JULIO REDECXER
SERGIO MIRANDA
JURAHDYR PAIXAO
SILAS BRASILEIRO
KOYU IHA
SILVIO ABREU

tgg

WALDIR DIAS

do aitígo 7", da CoMrituiçlo Federal pllS5lll1 a ter a

MArt,7" _ _

Sala da 0CSJÕeI,

GEHESIO BERNARDINO

Ttm..oIl
Dos DIREITOS E GARA.~'TIAS FL~DAMENTAlS

~~~O~O~~~S

ASSINATURAS CONFIRMADAS •••• , ••••••••• , •• ,. 189
REPETIDA
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM•••••• , •• ,.... 15
REPETIDA
TOTAL DE ASSINATURAS
,
"
228
U8IJlATt1U8 COIlJ'IRXAIlII8 I.11PaTIDU
AGNELO QUEIROZ
GONZAGA PATRIOTA
ALEXANDRE CERANTO
HUMBERTO COSTA
ALHINO AFFONSO
JOAO PAULO
CARLOS CARDINAL
JOSE FRITSCH
CORIOLANO SALES
JOSE MAURICIO
CORIOLANO SALES
JOSE PRIAIlTE
DARCI COELHO
MATHEUS SCIlMIDT
FERNANDO LOPES
PAULO FEIJO
FEU ROSA
SALOMAO CRUZ
FRAIICISCO SILVA
SALOMAO CRUZ
FRAIICISCO SILVA
TILDEN SANTIAGO

CAPIThl..O

Dos Dnu:lros

II
SOCIAl5

Art. 7." São d"ellos dos trabalhadores urbanos e rurais. além de outros que visem á
mclhona dc sua condIção social:

XJIJ - dumção do trabalho nonnal não supe~or a OitO horas diánas e quarenla
e quatro semanaIs. facultada a compensação de horanos e a redução da jornada. me.
diante acordo ou convenção colcllva dc trabalho;
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos Ininterruptos
de revezamento. sal\'o negociação colclI\'a:

XV - repouso semanal remuncrado. preferencialmente aos domingos.

XV1 -

remuneração do sel'\'lço extraordinário superior. no mímmo. em cinqiJenla por cento à do normal;

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 393, DE 1996
(Do Sr. Ricardo Barros c outros)

.krC':5L'C'l1ta os incisos XII e XTrr

dO

artigo 93 Ja Constitttit,:ão Federal.

('\I'I:~SI'-SF. :\ PROPOSTA DF. 1)rr:~11A Ã CO~STITlJIç,~) .\9 131, DE 1995)

As M.... da Câmara dos D'PUlados e do Senado Federal, nos t<nnos
§ 3° do art. 60 da Constitui"",, F:d=--.J. i'<o:ü::lgam a seguinte Emenda ao texto
COImitucional:

An. 1° Ficam acrescidos, ao art. 93 da Constituição Federal, os
incisos XII e XIII, com a seguinte redação:
"An. 93

,

.

XII • o magistrado que tiver mais de cinco por cento de suas
sentenças proferidas em um ano civil, reformadas por instância
superior, ficara sujeito á perda do cargo, por interesse público;
XIII - o disposto no inciso anterior se aplica. nas tribunais. ao relator
que nio tiver seu Voto acolhido pelo colegiado ou órgio superior".
Art.

:!,8
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Es\a Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua

publicação.

JI:5TIFICAC..i.O

E poiêmlca a dlsciJ::>sào do controle externo do Poder Judiciário. mas
há consenso de que. .:omo em todas as categorias e protissões e na Sociedade em geral.
existem 05 bons e os maus. os que agem pelo bem comum e os que agem pelo bem propno

ADAO PRETTO
ADELSON RIBEIRO
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ALBERTO GOLDMAN
ALCESTE ALMEIDA
ALCIONE ATHAYDE
ALMINO AFFONSO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO vaLLE
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO GERALDO
ARACELY DE PAULlI
ARMANDO ABILIO
lIUGUSTO FARIas
aUGUSTO NARDES
AUGUSTO VIVEIROS
li'lRES DA CUNHlI
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUlMARAES
BENITO GAMJ\
ClIRLOS Cl\.MURCA
caRLOS CARDINAL
CARLOS MAGNO
CECI CUNHA
CESAR BANDEIRA
CHICO DA PRINCESA
CHICO VIGILANTE
CIPRIANO CORREIA
CIRO NOGUEIRA
CLEONANCIO FONSECA
CONFUCIO MOURA
CORIOLANO SALES
CUNHA LIMA
DANILO DE CASTRO
DE VELASCO
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
EDINHO BEZ
EDISON ANDRINO
EDSON EZEQUIEL
EDSON QUEIROZ
ELIAS ABRAHAO
ELISEU RESENDE
EMERSON OLAVO PIRES
EURICO MIRANDA
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
FERNANDO FERRO
FEU ROSA
FIRMO DE CASTRO
FLAVIO ARNS
FRANCISCO HORTA
GERSON PERES
GERVASIO OLIVEIRA
GILVAN FREIRE

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 174
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM..............
6
ASSINaTURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS......
2
TOTAL DE ASSINATURAS...................... 185

~ossa proposta Se baseia no fato de que J. ba.se legal para a decisão do
magistrado de qualquer instância e a meSma.

Portanto. não há justifica.tiva para as íntimeras reformas das sentenças
por instâncias superior ou para os intimeros não~acolhimentos do Voto do relator pelo
colegiado ou órgão supenor. Como estas reformas e os não-acolhimentos se dao por decisão
colegiada. nio se pode alegar perseguiçio pessoal a qualquer magistrado

Ante o exposto. esperamos contar com o apoio dos nossos ilustres

MARISA SERRANO
MAURICIO CAMPOS
MAURO LOPES
MAX RDSENMANN
MENOONCA FI LHO
MIGUEL ROSSETTO
MOREIRA FRANCO
MURILO DOMINGOS
NEDSON MICHELETI
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NILSON GIBSO!l
ODELMO LEAO
OLAVIO ROCHA
OSCAR ANDRADE
OSMIR LIMA
OSORIO ADRIANO
osvaLDO BIOLCHI
PADRE ROQUE
PAULO BERNARDO
PAULO CORDEIRO
PAULO FEIJO
pauLO PAIM
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CORRElI
PIMENTEL GOMES
PRISCO VIANA
RAQUEL CAPIBERIBE
RIVALDO MACARI
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO FRANCA
ROBERTO PAULINO
ROBERTO VALADAO
ROLAND LAVIGNE
ROMMEL FEIJO
RUBEM MEDINA
saRAIva FELIPE
SERGIO AROUCA
SEnGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SEVERIANO aLVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILVERNANI SANTOS
SILVIO TORRES
SYLVIO LOPES
TALVANE ALBUQUERQUE
URSICINO QUEIROZ
USHITARO KAMIA
VALDIR COLATTO
VALDOMIRO MEGER
VICENTE ARRUOlI
VI LMlIR ROCHa
WELSON GASPARINI
WI LSON BRANCO
WILSON CUNHA
WOLNEY QUEIROZ

REPETIDAS:
REPETIDAS:

2
1

I.EGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PEI.A
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS I.EGISI.ATlVOS-CeDI ..

CONSTiTUIÇÃO'
RDJÚiBLlCA FEDEMTIVA DO BRASIL
............ _

Entendemos ser esta a forma ideal para consolidar. ainda mais. a
seriedAde de nosso Poder Judiciário. impondo penalida.de aos que destoa.m da maioria. de
nossos magistrados, retirando·os de tão nobre meio.

GONZAGA MOTa
HAROLDO LIMA
HELIO ROSAS
HERMl!S PARCII\llELLO
HILARIO COIMBRA
HOMERO OGUIDO
HUGO LAGRANIIA
HUGO RODRIGUES DA CUNIIA
IBERE FERREIRA
ITAMAR SERPA
JAIME FERNANDES
JAIME MARTINS
JAIR SIQUEIRA
JAIR SOARES
JARBAS LIMA
JOAO ALMEIDA
JOAO IENSEN
JOAO LEAO
JOFRAN FREJAT
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE CHAVES
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE JANENE
JOSE LINHARES
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MACHADO
JOBE MAURICIO
JOSE MENDONCA BEZERRA
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE PIMENTEL
JOSE PINOTTI
JOSE REZENDE
JOSE ROCHA
JOSE TELES
JOSE TUDE
JOVAIR ARANTES
LAIRE ROSADO
LEONIDAS CRISTINO
LEOPOLDO BESSONE
LIDIA QUINAN
LIMA NETTO
LUIS BARBOSA
LUIZ BRAGA
LUIZ CARLOS IlAUL'l
LUIZ FERNANDO
LUIZ MAINARDI
MALULY NETTO
MANOEL CASTRD
MARCELO DEDA
MARCIO FORTES
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARCONI PERILLO
MARCOS LIMA
MARIa ELVIRA
MARIO CAVALLAZZI
MARIO MARTINS

-

__

1988

-

_

.

TtruwIV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPiTuLo I

Do PODER LEGISLATIVO

Pares no Congresso Nacional para a aprovação da presente proposta.
SEÇÃO

Sala das Sessões, em 19 de março de 1996

Do PROCESSO-_.-._.-LEGISlAmO
...........................................
SUBSEÇÃO 11
DA EMENDA

,\

.,.

,I,.

"'\':\

Deput~d~ RICARDO i~05

"'-

VIII

-.. -.-

A CONSTJrU/ÇÃO

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I- de um terço. no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federal;

.
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II - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da
Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.
§ l' A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sitio.
§ 2' A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, cousiderando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três quintos dos votos dos respectivos membros.
§ )1 A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4' Não será objeto de deliberação a proposta de cmenda tendente a
abolir:
I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto. secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 51 A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havi~ por
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessOO lCgJSlabVa.

.:::::::::".:::::::::::: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONSTITUIÇAO
REPúBIJCA FEDI:RATIVA DO BRASIL

&asUia, 20 d. junho de 1998.

Senhor Sec:~rio-G"':

Comunico a VOSSII Senhoria que a Proposta de Emenda a
Constiluiçlo. do Senhor Ricardo Barros • outros, que - Acrucenta o. inci_ XI •
XIII ao art. '3 da Con.tituiçio Federal ., conttm nllmero suflciente de signatlllrios.
constando a referida prDIlOSlÇAo de:
174 assinaturas valida;

006 assinatura. que nlo c:onfetem;
003 assina1uras repetid..; •
002 assinÚlm de Deputados licenciados.

I!

I). !l-vJ",-

J'-"'

~AlMEIOAANORAOE
Ch. .

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAtVA
Sec:retllrio-Geral da Mesa
NESTA

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
N2 47, DE 1996
(Dos Srs. Gilney Viana e Ivan Valente)

1988
............................................................................
Ttn..'LO IV
DA ORGAt'IIZAÇÁO DOS PODERI$

CAPÍ11.;LO

1II

Do PODER JUDIcIÁRIO

PropÕe que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias fiscalize a Secretaria de Direito Econômico e
o
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, ambos do M!
nistério da Justiça, no tocante ã sua atuação para coibir e
punir práticas abusivas contra o consumidor cometidas
por
estabelecimentos privados de ensino.
(A COMISSJ!.O DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
RIAS)

MINO-

Senhor Presidente:
SEÇAõI
DISPOSlÇÓES GÉlWS

......................................................................................
Art. 93. Lei complementar, de iniciatíva do Supremo T~bunal ~~~ ~SPO
rá sobre o Estatuto da MagistralUI3, observados os segwntes P=PIOS.
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o .~ juiz substituto.

através de concurso público de provas e títulos, com a partiCIpação da Ordem
dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, obedccendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;
.
II - promoção de entrância para e~trância, alternadamente, por antigüidade e merecimento, atendidas as segwntes nonnas:

·········x·~~d~·~;i~j~i·~ti;~d~~~~;~~i~·~~~·~~~.~~~
disciplinares tornadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores,
poderá ser constituido órgão ~ ~m o ~ de ~ ~ o ~.de
vinte e cinco membros, para o e.XerCJClO das atnbuições admini5tratíVU e JUrisdicionais da competência do tribunal pleno.
Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais. dos tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados
de not6rio saber juridico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de
efetiva atividade profissional, indicados em lista sexrupla pelos 6rgAos de representação das respectivas classes.

Com base no art. 100, § l°, combinado com os arts. 60,
inciso li, e 61 do Regimento Interno, proponho a V. Exa que, ouvido o
Plenário desta Comissão, se digne adotar as medidas necessárias para realizar
ato de fiscalização e controle dos procedimentos administrativos e omissões
por parte do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do
Ministério da Justiça, no que diz respeito a fiscalizar e aplícar as sanções
administrativas previstas na Lei n° 8.078, de 1990, e, por parte do
Departamento supra mencionado e da Secretaria de Direito Econômico,
ambos do Ministério da Justiça, no que diz respeito a funcionarem, no
procedimento administrativo, corno instância recursal das decisões proferidas
por órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
relativamente a práticas abusivas vedadas pelos incisos X e XI do art. 39 do
Código de Defesa do Consumidor e cometidas por estabelecimentos privados
de ensino.
JUSTIFICAÇÃO
Através da imprensa, tomamos conhecimento de que
vanos estabelecimentos particulares de ensino estariam majorando, em
desacordo com a legislaçilo vigente, as mensalidades cobradas de seus allDlOS,
o que constitui prática abusiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.
Igualmente através da imprensa, tornamos conhecimento
de que muitos desses estabelecimentos infratores foram notificados e multados
pelos órgilos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Entretanto, incompreensivelmente, ainda não tomamos conhecimento de que
algum desses estabelecimentos que foram notificados e multados tenha pago a
multa imposta ou sofrido, efetivamente, qualquer outra sanção.
Os fatos acima descritos passam à população a idéia de
que os estabelecimentos particulares de ensino estão acima da lei, porque a
desobedecem e permanecem incólumes, consistindo num perigoso exemplo
que, em última instância, estimula a sociedade a descumprir as leis.
Esta proposta é apresentada com o escopo de que
venhamos a compreender como a legislação e os procedimentos
administrativos referentes aos reajustes ilegais praticados pelos
estabelecimentos privados de ensino têm resultado na sua impunidade, e de, se
possível, intervir para que finde essa impunidade.
Sala da Comissão, em)..3 de

.rJ-"\

a...J\. -
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V:"

Deputado GILNEY VIANA

de 1996.

8v-,~

IV - o relatório final da fiscalização e controle. em termos
de comprovação da legalidade do ato. a\aliação política. administrati·
va. social e econômica de sua edição, e quanto a eficácia dos resultados sobre a gestão orçamemaria. financeira e patrimonial. atenderá. no
que couber. ao que dispõe o art. 37.
§ 1° A Comissão, para a execução das atividades de que
trata est~ artigo, poderà solicitar ao Tribunal de Contas da União as
providencias ou informações previstas no art. 71, IV e VII, da Constituição Federal.
§ 2° Serão assinados prazos não inferiores a dez dias para
cumprimento das convocações, prestação de informações, atendimento às requisições de documentos públicos e para a realização de
diligências e perícias.
§ 3° O descumprimento do disposto no parágrafo anterior
ensejará a apuração da responsabilidade do infrator. na forma da lei.'
§ 4° Quando se tratar de documentos de caráter sigiloso,
reservado ou confidencial, identificados com estas classificações,
observar-se-à o prescrito no § 5° do art. 98 .

Deputado IVAN VALEN1E

Título IV
DAS PROPOSiÇÕES

LEGlSLAcAo CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE COMISSOES PERMANENTES

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
............................................. --

Capitulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 100. Proposíção é toda matéria sujeita à deliberação da
Càmara.

DAS COMISSOES

§ 1° As proposições poderão consistir em proposta de
emenda à Constituição Federal. projeto, emenda. indicação, requerimento. recurso. parecer e proposta de fiscalização e controle.
§ 2° Toda proposição deverá ser redigida com clareza, em
termos explicitas e concisos, e apresentada em três vias. cuja destinação, para os projetos, é a descrita no § I ° do art. 111.
§ JO Nenhuma proposição poderà conter matéria estranha ao
enunciado objetivamente declarado na ementa. ou dele decorrente.

Seçtio X

LEI N!! 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

.

Título 11
DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA

-.. ,..

·····_·····_·Cãpítiiiõ-iv~·_··_-------

-_

-

Da Fi.~calização e Controle
Art. 60. Constituem atos ou fatos sujeitos à fiscalização e
controle do Congresso Nacional, de suas Casas e Comissões:
I - os passiveis de fiscalização contàbil, financeira, orçamentària, operacional e patrimonial referida no art. 70 da Constituição
Federal;
II - os atos de gestão administrativa do Poder Executivo,
incluidos os da administração indireta. seja qual for a autoridade que
os tenha praticado;
111 - os atos do Presidente e Vice-Presidente da República,
dos Ministros de Estado, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União,
que importarem. tipicamente, crime de responsabilidade;
IV - os de que trata o art 253
Art. 61. A fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo. incluidos os da administração indireta. pelas Comissões. sobre
matéria de competéncia destas. obedecerão as regras seguintes·
I - a propost.a da fiscalização e controle poderà ser apresentada por qualquer membro ou Deputado. à Comissão. com especifica
indicação do ato e fundamentação da providência objetivada;
11 • a proposta será relatada previamente quanto à oportunidade e conveniência da medida e o alcance juridico. administrativo,
político. econômico. social ou orçamentário do ato impugnado,
definindo-se o plano de execução e a metodologia de avaliação.
1II - aprovado pela Comissão o relatorio prévio. o mesmo
Relator ficará encarregado de sua implementação. sendo aplicável à
hipótese o disposto no § 6° do art 35.

DisptN. sob,.,. a pro/~t;ão do ronsumidor,
I' dá outras provid;ncias.

o Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

TÍTULO I
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
CAPÍTULO V
DAS PRÁTICAS COMERCIAIS

SECAo/V
DAS PRATlCtS ABUSlVAS
Art. .W. É vedado ao l·ornecedor de produtos ou serviços. dentre outras
pr:itic.'1S abUSivas: (Rt'dação dada ao "rapul" prla Li'i n~ 11.88-1. dt' 1/.06.9-11

I • condicionar o forneCimento de produto ou de serviço ao forneCI'
mento de outro produto ou serviço. bem como. sem Justa causa. a limites
'!uantitativos:
11 • recusar atendimenlo as dem:lDdas dos consunlldores. na exata mediLia de suas dispombllidades de eMo,!ue. e. ;lIn<l.1. de conlornlldade com os
usos e costumes:
lU - enViar ou entregar ao consumidor. sem sollcitac:io prévia. ,!ualquer
produto. ou fornecer '!ual'!uer servtço:
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IV - prevalecer-se da fraqueza ou l!!nor.in<:i.1 da cansunl/(Jor. lenda em
vista sua Idade. saúde. conheclmemo ou condiç.io social para Imping/r·lhe
seus produtos ou servIços:
V - eXIgir do consumidor vantngem nmnifes/amente excessivn:
VI - e.lecUlar sen'I~'OS sem :1 previa clab"r:I~':io de or~·.1memo e :lu/oOza<;ão expressa do consumidor. ressalvadas as decorremes de pr:itiCóI5 anteriores entre as partes:
VII - rep:l55ar informação depreciativa. referente a ato praticado pelo
consumidor no exercicio de seus direi/os:
VIII - colocar. no merc.1do de consumo. qualquer produto ou serviço
em desacordo com as normas expedidas pelos órg.'ios oticiais competentes.
ou. se normas específicas n:io exi.~tirem. pelll Assoclllc;.io Brasileira de Nor·
mas Técnic.'1S ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de
Metrologia. Nornmlizacão e Qualidade industrial· CONMETRO:
IX • recusar a venda de bens ou a prest.1ç.'íO de servIços. diretamente a
quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento. res5lllvndos
os casos de intermediaçi'lo regulados em leis especi.1ls: (Redação dada pt'la
Lei n 9 8.884. dI! /1.06.94)
X - elevar sem JUSt.1 c.1usa o preço de produtos ou serviços: (Redaçãtl
dada pda Lei n 9 8.884. de 1/.06.9-1).
XI - aplicar fõnnula ou indice de relljuste diverso do lego,1 ou contratualmente estabelecido. IRedfUião dada pela Medida Provisória n 9 932. de
19.03.95)

XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigaç.'ío ou
deixar a fIXação de seu tenno inici.11 a seu exclusivo critério. (Inciso acm·
couado pela Lei n" 9.008. de 21.03.95)
PlIrâgrafo único - 05 serviços prestados e os produtos remetidos ou
entregues 110 consumidor. 0., hipótese prevista no inciso
equiparllm-se
às amostras grátis. inexistindo obrigação de pagamento.

m.

lIutoridade administrntiva. no âmbito de sua atribuição. podendo ser apli.
cadllS cumulativllmente. inclusive por medida cautelllr antecedente ou inci·
dente de procedimento administrativo.
ArL ~7. A pena de multll. grllduada de IIcordo com a gravidade da
inCtação. 11 VlIntasem auferida e 11 condição econômica do fornecedor. será
aplicada mediante procedimento IIdministrativo nos termos da lei, rever·
tendo parll o Fundo de que trlIta a Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985,
sendo a infraçio ou daDO de âmbito nacional. ou para os fuDdo& cstaduaiI
de proteção ao consumidor DOS demais aIOI.
Parágrafo único - A multa será em montante não inferior a duzeDIM e
não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fisca.I de ReCeml.
cia (UFIR). ou indice equivalente que venha a subctituí·lo. (PIJIÚ8r'IlfO
Dt:rr:Scouadopda MP n' 341/93. t1'D1Uf0/'1nQdQ M úi n/18.703. <k 1J6.1J9.93).
Art. !a. A:s penas de apreensão. de inutilização de prodU1oll. de proibi.
ção de fabricac;io de produtos, de suspensão do fornecimento de prodlllo
ou serviço. de cassação do tqistro do produto e revopçâo da c:oocstio
ou permissão de uso serão aplicadas pela administração. medianee proc:edl.
memo administrativo. USC!urada ampla defesa. quando forem collllAt8dol
vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou iDse!uraDÇa do
produto ou serviço.
Art. 59. A:s penas de cassação de alvará de licença. de interdição e de
suspensão temporária da atividade. bem como a de intervençáo admillil·
trativa serão aplicadas mediante procedimento administrativo. -!\Irada
ampla defesa. quando o fornecedor reincidir b8 prática das infraçóel de
maior ~vidade previstas neste C6di~o e OIS le~lação de consumo.

I I' - A pena de cassação da concessio será aplicada à concessioaúla
de serviço público. quando violar obrigação legal ou contratual.

12' . A pena de inte1Vençio administrativa será aplicada sempre que •
circunstiDcias de talo desaconselharem a cassação de IiCCJlÇl, • interdiçio
ou suspeDSio da atividade.
I 3' . Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de peaaJi.
CAPÍTULO VII
dade administrativa. não hllVCrá reincidência até o trânsito em julgado da
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
sentença.
Art. 68. A imposição de contrapropaganda será cominada quaado o
Art. 55. A União. 05 Est.,dos e o Distrito Federal. em c.lIáter concorfornecedor incorrer na prática de publicidade en~osa ou abusiva. DOS
rente e nas suas respeL"livas áreas de atuac.io adm;nistrativa. bllixarão nortermos do arti~o 36 e seus pará~fos. sempre às ~nsas do infrator.
mas relativas à produç:io. industrializ.'c;.io. distribuiç.:ío e consumo de pro·
I I' : A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma
dutos e serviços.
forma. freqüência ç dimensão ~. preferencialmente no mesmo veículo.
§ I' - A União. 05 Esl.1dos. o Distrito Federal e os Municipios tiscnli- .
locaJ. espaço e borário. de forma capaz de desfazer o malelicio da pu~lici.
zlIráo e controlarão a produçáo. industrialização. distribuiçiio. li publici·
dade enpnosa ou abusiva.
dade de produtos e serviços e o mercado de consumo. no interesse da pre·
f 2' • (Vetado).
serv:lI.;áo d:! vid:!. d:1 s:lúde. d:1 seguram::•. d:1 informaç:io e do bem-Cl>t.,r do
I 3' • (Vetado).
consunudor. baixando as nonnas que se tizerem necessàri:lS.
§ 2' - (Vet.1dol.
§ 3' - 05 órgãos federais. eJltaduais. do Distrito Federal c municipais
com atnbuições parll fiscalizar c controlar o mercado de consumo mante·
r:io conllssões permanentes p:l/a elabor:açi'lo. revisão e :llllalizaçáo das nor·
mas rc!'eridas no § 1". sendo obrigatória a participaçiio dos consumidores e
fornecedores.
§ 4· - Os órgáos aliciais poderão expedir notific.1ções aos fornecedores
para que. MJb pena de desobediência. prestem iuformações sobre qUeStões
de interesse do consumidor. resguardado o segredo iudustri.,I.
Art. 56. As infrações das nonnas de defesa do consumidor tiC.1111 sujei·
tas. conforme o caso. as seguintes sançóes adlllinistT:ltivas. sem prejuízo das
de natureza civil penal e das definid:15 em nomlas eJlpecific.1S:
I-mul/.ll:
II • apreensáo do produto:
III • inutilizaçiio do produto:
IV - c.'I5S:lç.io do registro do produto junto ao órgão competente:
V - proibição de fabricação do produto:
VI • susperl5lÍo de forneCImento de produtos ou serviço:
VII - suspensão temporária de atividade:
VIII - revogação de concessáo ou permissão de uso:
IX - cassaç.'io de licença do estabelecimento ou de atividllde:
X • interdiç.io. tot.11 ou parcial. de estabelecimento. de obra ou de ativi·
dade:
XI - intervenç.'io administrativa:
XII • imposição de contrapropagllnda.
Parágrafo único - As SlInçóes previstas neste artigo serlio aplicadas pela

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORlAS
BrasiliB, 18 de junho de 1996.

Of. TP nO 180/96
Senhor Presidente.

De acordo com a alinea "h" do inciso I do art. 138 do
Regimenlo Interno da Câmara dos Deputados. encaminho a V. Exa. a Proposta de
Fiscalizaçâo e Controle. dos Deputados GILNEY VIANA e IVAN VALENTE. que
"propõe que a Comissão de· Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
fiscalize a Secretaria de Direito Econõmico e o Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor, ambos do Ministério da JuslÍça, no tocante a sua atuação para coibir
e punir prálÍcas abusivas contra o consumidor cometidas por estabelecimentos
privados de ensino", para que seja nUmerada.
Atenciosamente.

J-A""'"

CL-,.;'L J'~

Deputado GILNEY VIANA
Presidente
Exmo. Senhor
Deputado Luís EDUARDO
M. D. Presidente da Câmara dos Deputados
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 282-A, DE 1996

Paulo César Farias palll a Grl-Bretanha. Sendo procUllldo pelas autoridades policiais
bIllsileiras, PC Farias tentou e conseguiu locupletar-se da falta de coopeTllÇlo entre o

Mensagem n° 1.337/96

Bwil e o Reino Unido em termos de extradição de criminosos, tal como fizera o famoso

Aprova o texto do Tratado de Extradição, celebrado eg
tre o Governo da República Federativa do Brasil e
do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda

o
do

Norte, em Londres, em 18 de julho de 1995; tendo par!
cer da

Comissão de Constituição e Justiça e de

Red!

ção, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação.
(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nq 282, DE 1996,

tratado de extradição entre o Brasil e o Reino Unido da

Grã-Bretanha e Irlanda do Norte nasceu de negociações ocorridas quando da fuga de

(Da Comissão de Relações Exteriores)

~overno

JuIfio de 1996

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS

Ronald Bigg5, famoro ossaltante do trem pagador. que fugiu da Inglaterra para o Brasil e
aqui viveu tranqüilamente, gozando o produto de suas atividades criminosas. Biggs, PC e
outros indiciados e criminosos lograram frustrar a aplicação das leis penais, brasileira e
inglesa, graças à lacuna existente na cooperaçio internaCional em matéria penal entre os
dois paises, decorrente da inexistência de um instrumento extradicional, como o que ora
apreciamos, aliada aos impedimentos existenles na legislação inglesa no sentido da
uSlUlÇão de promessa de reciprocidade, prática de extradição reconhecida pelo direito
COll5uetUdináriO internacional. Por essa razão, no imbito das relações angIo-bIllsileiras, a
assinatura de um insmnnento fonnal, um tratado interrw:ional, se toma ainda mais

A

imprescindivel que com outros paises.

QUE SE REFERE O PARECER)

o tratado estabelece em seu artigo

o CONGRESSO NACiONAl decleta:

(0

o compromisso genérico de

cada Parte Contrntante de extraditar, nas condições previstas pelo próprio tratado,
.qualquer pessoa que nela se encontre e que esteja sendo acusada ou haja sido condenada

M. 1° É oplOvado o texto fio Tratado de Extradição. ce!llblOdo
entre o Governo da República Federativa dO B<asll e o' GoYiim6 do Reino Unido do
GlO·Bretanha e Irlanda do Nooa. em Londr.... em la,de JUlhO de 1995.

Par6grato lI1Ico.
S6lão sujeitos à aprovação do Congresso
Noclono\ quaisquer atos que posoom le<litar em le.1sOo 00 re!e<Ido Tlalado. osstm como
quaisquer ajustes complementares que. nos termos do art. 49. IrocOO I. da ConslI1uIção
Federal. ocorretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacIonoI.
M. 2° Este Decreto Le9'IotIva entra em vlgor na data de sua
publicação.

SOla da Comissão. em

1:~..

:}'_

por crime que autorize a extradiçio, cometido no território da outra Parte Contratante.
Além dessa obrigação principal, o artigo 1° contém ainda outras circunstãnciu em que a
extradição será devida pelos signatários, como para os crimes cometidos fora do territ6rio
do Estado requerente, mo em relaçlo ao qual ele tenha jurisdição, inclusive se ocorrido
em territ6rio de terceiro Estado (§§ 2" e 3").
No artigo 2°, o tratado prevI! quais serio os crimes que poderio
ensejar a extradição. Em conformidade à legislação interna bIllsileilll sobre o assunto (Lei
n"6.gl5/S0, o Estatuto do ESllllngeiro), a extradição somente será admitida para os crimes
punives pelu legislações de ambos os países com pena privativa de liberdade igual ou
superior a um ano. Já, no migo 3° são estabelecidu as razões segundo as quais o Estado
requerido pode recusar a concessão de extradição, dentre as quais destacamos: a natureza

DeputadoATI

UNS

Pre!ldente

\

PARECER DA
COMISSÃO DE RELACÚES EXTERIORES

política do crime. os crimes previstos exclusivamente pelu leis penais militares, os casos
em que o pedido de extra<lição tenha na realidade o propósito de perseguir ou punir a
pessoa procurada devido a sua raça, religião, nacionalidade ou opiniões políticas.

No artigo 4° o tratado veda a extradição quando o crime que
fundamentar o pedido for punivel com a pena de morte no Estado requerente e a
legislação do Estado requerido não admiti-la em caso semelhante ( recordamos que a
Constituição Federal admite, no ar!. ~o, inciso LXVII, a pena de morte, em caso de

1- RELATÓRIO

o

Excelentissimo Senhor Presidente da República submete à

consideração do Congresso Nacional, por meio da Mensagem n· 1.337. de 1995,
acompanhada de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Relaçães
Elltenores, o texto do Tratado de Extradição celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em
Londres, em 18 de julho de 1995.
.
.
de'
tad
motIVOS, o Ira o em
Conforme mencIonado na expoSIção
.
. .
. ..
. .
consideração destina-se a constituir um marco jundlco apto a reger a processuahsttca da /
' .
.
• .
extradição de pessoas indiciadas, acusadas ou condenadas por cnmes pUD1vels nas
legislações de'ambos os Estados.'

II - VOTO DO RELATOR

guerra). O artigo 5· contém normas adjetivas sobre a extrndição enquanto que o artigo 6·
dispõe sobre a admissão e os procedimentos relacionados à prisão preventiva. Em caso de
pedido de extradição, puece-nos não apenas pertinente,
preventiva. diante das circunstincias em que a extrndição se
foragIdo o indiciado, ou condenado penalmente.

mo necessária a prisão
dá. mormente a de estar

Quanto "" concurso de pedidos de extradição, o tratado segue as
normas reconhecidas pelo costum~ internacional. Assim, o art. 7' define o procedimento a
ser seguidO diante de pedidos simultâneos de extradiçio, formalizados por dois ou mais
.
Estados. Nesse contexto, o principio fundamental a ser seguido, nos termos do tratado é o

doe

reconhecimento para
isão sobre a quem entregar caber ao Estado requerido, nos tennos
de
. I
.
sua legts ação mterna.

Os artigos lI", 9· e I \ disciplina as questões

relacionadas à

Tratado de Extradição entre o Bwil e o Reino Unido da

matéria de prova, estabelecendo normas processuais a respeito, enquanto que o artigo 10"
regulamenta os procedimentos relativos à informaçio, pelo Estado requerido ao Estado

Grã-Bretanha e Irlanda do Norte é mais um eltemplo do recente esforço da diplomacia

requerente, sobre sua decisão quanto ao pedido de extradição que lhe foi encaminhado,

brasileira no sentido de tomar mais eficaz a repressão criminal e de ampliar o alcance da

bem como aqueles relativos à entiega do indiciado ou criminoso.

o

legislação penal, nomeadamente, nos' casos de evasão do indiciado ou culpado para fOIll
das fronteiras do Estado. Por· meio da intensificação da cooperação bilatellll, busca-se
assim, estabelecer regras para a perseguição e prisão em um Estado, e posterior entrega ao
outro Estado, de indiciados ou condenados penalmente. Dessa forma, uma série de
tratados de elltrndição têm sido firmados pelo Brasil, muitos dos quais se encontram sob
consideração do Congresso Nacional, como os assinados com o Canadá e com a
República da Coréia.

O artigo 12 incorpora antigo principio do instituto extradicional,
tal como o conhecemos no BlllSiI • reconhecido inclusive pela legislaçlo ordinária, o
Estatuto do estrangeiro - a re8!ll de especialidade. Segwtdo esse principio, a pessoa
elttraditada não poderá ser constrangida, processada ou julgllda, no Estado requerente, por
delito distinto daquele que gerou o pedido de eXlllldição, salvo se houver o consentimento
do Estado que concedeu a extradiçio.
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Os artigos 13 a 18 contém também normas processuais, tratando
das despesas referentes à tramitação dos pedidos de extradição, da assistência judiciária
mútua entre os paises em matéria de extradiçi!o, quanto à aplicação territorial, na
Grã-Bretanha. Irlanda do Norte e nos territórios dependentes. Quanto as estas normas, nio
temos qualquer reparo a fazer.

1I I - MllCII DA cc.do
A Canlslsóo de ReIoções Exterlores, flIT1 f8lrIl6o reaIlDda hofa,
opinou. unanimemente. pela aprovaçOo da ~ n" 1.337/95. do Poder
Executivo, nos !elmos do ProjeIo de Dclcreto l.egbIa!Ml que opresenla. acetondo O
paecer do Relator. Deputado Paulo Delgado.

Es1lverom PfeS'lfl!es

Sendo assim, o que nos parece, s.m.j., é que o presente tratado de
extradição entre o Brasil e o Reino Unido da Grã-Bretanha preencherá uma importante
lacuna da cooperação, intemacional do Brasil em matéria penal. Trata-se de um

SlInhaes Deputados: ÁfIa \tis •
Montoró. Rob8Ilo ~. letA'
Lanonto. EdIon AnaIno. Moreifa Franco. Plmenlel Gomes. UshlIaro Kamia. Feu Rosa.
l.ea'lel PaYan. Peão Valadares. HIálo Coimbra. luiz HenI1que. N<* XO'Jlllr I.cbo. Aécto
NeYes. José 1homaZ Nonõ. LUz Gushilton. ClIlhalkna e Femaldo Gobelra.
OS

Presidllnte. Renal Ktm -, 'Jk:e.President. Franco

instrumento internacional bastante sucinto cuja objetividade e clareza dos dispositivos

satodaComlssOo.em 19 de)rllodel996.

tomam-no absolutamente apto a disciplinar as relações entre as Partes Contratantes, em
termos de extradição, A assinatura desse tratado com a Grã-Bretanha. confonne referimos
assume, ainda, imponância suplementar, tendo em vista os inúmeros impasses

.'wpra,

internacionais ocomdos entre o Brasil e

a Grã-Bretanha. no passado, os quais geraram

várias situações de impunidade, possibilitando que individuas. de forma deliberada e
fraudulenta, lograssem esquivar-se das leis penais dos dois paises. devido à mencionada
inexistência de um tratado de extradição entre eles e, também, da impossibilidade,
decorrente das leis inglesas, de assunção de compromisso de reciprocidade ante um
pedido de extradição, como norma costumeira de Direito Intemacional Público.

MENSAGEM N! 1.337, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Ante o exposto nosso voto é pela aprovação do texto do Tratado
de Extradição celebrado entre o Governo da Reptiblica Federativa do Brasil e o Governo
do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em Londres, em 18 de julho de 1995,
nos termos do projeto de decreto legislativo que ora apresentamos.

/

Sala da Comissão, emIJde

j '111. v\1

r

Submete ã consideração do Conaresso Nacional o texto do Tr!
tado de Extradição celebrado entre o Governo da República f!
deraUva do Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, ea Londres, ea 18 de julho de 1995 •.

de 1996.

\.,Q

\Q~/

<As COMISSOES DE RELACOES EXTERIORES; E DE CONSTITUIClIO E
JUSTICA E DE REDACXO)

Del~

Deputado Paulo
Relator

De ClllIfor~ coa

O

cIlIpjM ............ L da C_... F<!*nI.
r
~

sulJlMo • eleYada cOllllderaçlo do V _ EMIIIIIelaa, se
do 5elIhor MinlMro do !.IlIdo dai ~
ceIelndo _
oGownlo da lIIpMIIlI:a 1'edenIIw

c

•

...... 2• •
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N· ,DE 1995.
(Da Comissão de Relações Exteriores)

Art, I· É aprovado o texto do Tratado de Extradição celebrado entre o Governo da

Republica Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Gri-Bretanha e Irlanda do Norte,
em Londres. em 18 de julho de I99S.
Parágrafo tinico, Seria sujeitos li aprovaçio do Congrcs!lO Nacional quaisquer .lOS
que possam resultar em revisão os referido tratado. assim como quaisquer DjU5lCS complcmclllln:S
que, nos temos do inei!lO I do artigo 49 da ConstilUiçio Federal, zcarretem CllClf1lOS OU
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
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~
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CÓII

o .:letivo

'bi1.at...ai. d. . .:eco :l....1dico.pto •

Paulo Dclpdo

pun1YOi.

Relator

int.r•••••

,..1"1

I ' l l e t f t l _ . CIII doi. GllMftlolI
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• ....Ui. quanto .. Lond1"•• ,
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ialIW~_
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~
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00 ~

"acs hoc" d.

do.
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U.. . . . . . .. . 40

iJIo."

lIort., ...1nlIdo __ 111_, _
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.....U • o GoftnlO do . .

....Uz.....
Art. 2· Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicaçlo.

......,.

~('-~

Aprova o texto do Tratado de Exrradlçã0
celebrado entre o ClOvemo da República Federallvo
do Brastl e o Governo do Reino Unido da
Grã-Bretanha e Irlanda do Norlt!. em Londres. em 18
deJulho de 1995.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

•

,.,.. • ~
CJoolaM...... UIYI*OrI-

I'.,...1ttS.

Bl'I!lIIIIIa e &fSllCla do None.cm Londla, em

/

t

o

posaoaa

indici._.

do

........

dota..

..

~

..

...1 ~

proc:eanaU.tlca . .

- . d a . DlI Daad• •datI lIlI&' c ..lMs

nu 119i.laç6eo da . . . . CIO~. o . . . . do - . . .
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J.

condiçõe., penaito-JItI suba_ter a Voasa Excelincia

o anexo projeto de Mensaq_

ao

cópia. autAnticaa do Tratado,

Julho de 1996

Avbel n° :l-.472 - SUPAR/C. Qvn.

Conqr•••o Nacional, junta••nte com

com

vistas

a

Em 28 de n-.bm

seu enca.inhaaanto à

apraciaç'o do Poder Legislativo ..

Encaminho a .... Secretlria Mensa&em do Excelenlfwmo Senhor Pn:sidInIl da
Repllblica relltiva 10 lellO, dô Tratado de Extradiçln c:eIellndo entre o Governo da Repo4blic.,
I'cderaliva do BlUil e o Govemn dn Rcioo Unido da GrI-Bn:tanha e It\anda do Nane.

Respeitosamente,

~'?.

r-

22

A Sua ExceJencla o Senhor
Depulado WILSON CAMPOS
Primeqo Sec:redrIo da C1mata doi Depulallol

EXTERIORES

",r'.....6..

.-----::=:::--

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
MinilCJ'O de EoIado Cbefe da C... Qvn
da PrcsIdencia da Repo4blica

Ministro d. Estado da. R.laçõ.. Exterior••
~ COPI,' AUTENTICA
'.;·,'!il~mJ J~> RéLAÇO::S

0'

'--. ',--. ~ >.......

LUIZ 1!1!:LIlr. LAl!PR!:IA

EI,).ô;:a...!t:..c!e

de 1995.

Senhor Primeiro Sectetmo,

de 19.2::C

DJtAlIILIA·Ql.

<~

PARECER DA
CO~ISSAO

TRATADO DIl EXTRADIc.!í0 IltITRIl A RIlPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O RIlIIfO UIIIDO DA GRl-BRIlTANHA E IRLANDA DO NORTIl-

:egimental elaborou
11;;'"

1,-;,'15

\~3.0~6

e
O Governo' do Reino Unido da Grã-Bretanha e

REOACNO

Comissão ôe Relações Exteriores, na forma

./

l·
O Governo da República Federativa. do Srasil !"

:JE

JUSTICA

DE CONSTITUICAO

r. RELHORrO:
o oresenta Projeto oe Decreto

nQ 282 de 1996, para aprOVdr o texto do Tratado de

/

"'-......:::.-.--'
Irlanda do Norte,

Leºi~lativo

celebrado entre o Governo da Repúolica teaerativa do Srasil
üoverno do Reino Unido oa Grã-Bretanha

li

-

Extradiçlo,
e o

Irlanaa do Nort;, em LQ!!

ares, em julho de 1995.

De.ejosos de

estabelecer ,mecanismos reciproco. e%l matéria de

.xtr.diçlo~

rr. VOTO 00 RELATOR:
P!Jr cOn!liderar C:UB o Projeta de Decreto

Legislati

vo nº 232, da 1996, em exame, respeita a =~a :é~nica legislati-

Acordas o seguinte!
Artigo, poderá ••r denunciada por qualquer Estado Contratante I1ediante
notificação, COlO 6 (seis) me.es de antecedência, por via diplomática.

va e

contemp~3

cs rEQuisites essenciais de jJridicidada e

titucicna~idade,

con~

a nosso voto é par sua aprovação.

,--,

"

Sala oa/C~mís;,.Io,em C4,'dli! ,:.!.:lho ce 1996.

,~~/~.\----v(

ARTIGO 17

Territ6rio. Dependente.

-DEPUTADO ~r~SON OiSSDN

Um pedido

formulado pelo Governo da República Federativa. do
Bra.il visando à extradição de um indigitado que se encontre em
qualquer território ao qual o presente Tratado tenha .ido e.tendido
conforrae o parágrafo 1 do seu Artigo 16 poderá ser enviado ao
Governador ou outra autoridade competente desse território, que terá
autonoada
para
tOIlAr a decisio elD. relaçio ao pedido ou poderá
submetê-lo ao Governo de Sua Maje.tade no Reino Unido para sua deci.ão.
~

)

r I I_PARECER DA cOMrssAD
A Comiss~o de Constituição e Justiça
de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimewente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislati'la e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Decreto
Legislativo n9 282/96, nos terwos do parec~r do
Relator,
Deputaao Nilson Gibson.

Ratificacão, Entrada em Vigor e Término

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Este Tratado e.ti. sujeito à ratificaçÃo e o. in!ltrumentoB
pertinente. serão trocados em Bra.Ilia tio 1090 quanto poslIIvel.
.!ntrillrâ era vigor na data da .f:roea dos instrumentos de ratificação.
1.

2.
Qualquer dos Estados Contra.tantes poderá denunciar este
Tratado a qualquer ~ntento ma<liante notificação ao outro pela via
diplOMática, caso eIl que este documento deixará de vigorar 6 (seia)
me.e. após o recebiment.o da notific:ação.

Em fi do que, 08 abaixo assinados, devidament.e autorizados
para tanto por .eu. respectivos Governos, firmam O presente Tratado.

Fe.ito •• Londres, . . f9
oriqinai., no. idiOll&. português
igua1Jlent. autlntico••

deJ'Ll/~o de

1995, ela doi. exemplares

e

.endp

inqlea,

ambos

os

texto.

Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente
Cascione, Nestor Duarte e Vicente Arruda - Vice-Presidentes,
Antônio dos Santos,' Benedito de Lira, Nelson Trad, Paes
Landim, Régis de Oliveira, Rodrigues Palma, 'Vilmar Rocha,
Ary Kara, Oe velasco, Eudoro Pedroza, Gilvan Freire, Ivandro
Cunha Lima, Jo~o Natal, josé Luiz Clerot, Adhemar de Barros
Filho, Adylson Motta, Alzira Ewerton, Ary va1ad~o, Gerson
Peres, Jair Siqueira, José Rezende, Prisco viana, Almina
Affonso, Danilo de Castro, Edson Silva, Marconi Perillo,
Nicias Ribeiro, Welson Gasparini, Zulaiê Cobra, José Genoíno, Luiz Mainardi, Marcelo Oéda, Milton Mendes, Milton Temer, Coriolano Sales, ~nl0 Bacci, Aldo Arantes, Jair Soares,
Jairo Azi, Júlio César, Magno Bacelar, Philomeno Rodrigues,
Fernando Oiniz e Nilson Gibson.
Sala da

PELO GOVERNO DO RIlINO UNIDO DA
GRl-aUTANHA " IRLANDA
00 NORTE

Comiss~o,

em la de julho de 1996

L

Oeputado ALOYSld NUNES
/ Presidente

FE~EIRA
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 285-A, DE 1996

prorrogação a ser solicitada formalmente ao pais receptor. Quanto ao. casos do.
mencionados portadores de passaporte diplomático ou de serviço que sejam membros de

(Da Comissão de Relações Exteriores)

Missão Diplomática ou Consular, ou ainda funcionários de representações oficiais de

Mensagem n° 256/96

organismos internacionais no território da outra parte, a entrada, saída e permanência sem
visto vigorará durante tado o periado de sua missão, sendo tal prerrogativa extensiva ao.

Aprova o texto do Acordo sobre Isenção de Visto para
Portadores de Passaportes Diplomáticos e de Serviço,
celebrado entre o Governo da República
Federativa
do Brasil e o Governo da Ucrânia, em Brasília,
em
25 de outubro de 1995; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela constituci~
nalidade, juridicidade e técnica legislativa.

membros de suas famílias.
As. pessoas abrangidas pelo Acordo devem, durante sua
permanência no território do outro Estado signatário, respeitar a sua legislação.

Os Governos do Brasil e da Ucrânia definem, ainda, que a
conclusão do Acordo em tela não cerceia o direito de cada Parte Contratante de recusar a
a entrada ou abreviar a permanência de cidadãos da outra Palte considerados indes~jáveis.
A cada uma das Paltes faculta-se a possibilidade de suspender a
validade de algumas das disposições acordadas, em virtude de questões de segurança ou
observância da ordem pUblica, medida que deverá ser notificada, o mais breve possivel, á

(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 285, DE 1996,
QUE SE REFERE O PARECER)

A

Outra Palte.
O Acordo em apreciação terá validade indeterminada, podendo ser
denunciado por qualquer uma das Paltes por via diplomática.

o CONGRESSO NACIONAl. d9CIe1a:

É o relatório.

M. 10 É oprovado o leJcIo do Acordo sobre lsençOo de 'Jl5lo pera
Po<lQdores de passcportes DlplomálIcos e de SorvIÇo. celebrado entre o Govemo do
República Fecle<a1tVa do Brad e o Govemo do Uaónla. em BrasilIa. em 25 de ou1I..tlro de

n - VOTO DO RELATOR

1995.

PaIágafo.:nco.
SeIOo SljOlllos à cprovac;Oo do CCltlg8SlIO
NocIoncI quaisquer atos que possam reeUlar em rEllltoOo do referido Acordo. assim cano
qUabquBr ajustes complemelllaes que. nos !elmos do alo 49. Inclao /. do CClIl5It!LlçOo
Federal. occurelem encargos ou ccmpromIsoos \)'lJ'JOOIOS 00 paItIrnOrjo nocIonaI.
M. 20 Este Decrelo

J .

L~

Sala do ComIssOo. em 19

entra em '<igor na doia de suo

T~1996'

.

Depmdo~~
~
i
PreoIden!lt

o Acordo entre o Brasil e a Ucrânia, ora submetido à apreciação
do Poder Legislativo, constitui um tipo de instrumento corriqueiro no seio do sistema
internacional, sendo uma forma de agilizar e viabilizar o relacionamento diplomático
entre o. diversos Estados. A partir do momento que dois países estabelecem relações
diplomáticas, surge a nece.sida'de da constituição de representações, como embaixadas,
escritórios diplomáticns ou consulados, no território do outro Estado, o que implica o
deslocamento e fixação de pessoal para a realização das atividades próprias ao serviço
diplomático.
O ingresso da Ucrânia no cenário internacional como pais
independente, a partir de agosto de 1991, deu-se no bojo das profundas transformações
políticas do chamado Leste Europeu, processo que originou novos atores internacionais,

PARECER DA CQMlSSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
MENSAGEM N' 2S6, DE 1996

abrindo negociações diplomáticas com todo o mundo. Desde então, o Brasil passou a
buscar aproximação com esses paise., assim como também estes começaram a buscar
parcerias internacionais tanto em aspectos econômicos quanto político., culturai. e
sociais. Desse movimento de reestruturação do. Estados da Europa oriental decorre uma

Submete à consideração do Congresso
Nacional o texto do Acordo sobré Isenção de Visto
para Portadores de Passaportes Diplomáticos e de
Serviço, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em
Brasília, em 25 de outubro de 1995.
Autor: PODER EXECUTIVO
Relator: Deputado Paulo Delgado

série de consequências, entre as quais o estabelecimento de laços diplomático. regulares,
pautados por normas compartilhadas internacionalmente.
Figura-se necessária, portanto, a assinatura do presente Acordo
pelo Governo brasileiro, sendo este um pré-requisito relevante para a intensificação de
relações diplomáticas com um pais da maior importância naquela região, com grande
potencial em termos econômicos e politicos.
Cabe ressaltar que o presente instrumento adequa-se perfeitamente
às normas internacionais que o Brasil reconhece, particularmente á Convenção de Viena
sobre Relações Diplomáticas, de 1961.
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do texto do

l-RELATÓRIO

Acordo sobre Isenção de Visto para Portadores de Passaportes Diplomáticos e de Serviço,
Por meio da Mensagem em epigrafe, o Poder Executivo submete à
apreciação do Congresso Nacional, nos termos do artigo 49, inciso I, da Constituição

celebrado entre. o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em
Brasilia, em 25 de outubro de 1995, nos termos do projeto de decreto legislativo anexo.

Federal, o texto do Acordo sobre Isenção de Visto para Portadores de Passaportes
Diplomáticos e de Serviço, flllllado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Ucrânia, em Brasília, em 25 de outubro de 1995.
O Acordo em questiio tem como objetivo eliminar a necessidade
de visto para cidadãos de cada uma das Partes signatárias, portadores de passaportes
diplomáticos e de serviços, para ingresso no território da outra Parte.
A permanência, sem visto, dos mencionados cidadão. no território
do outro pais estará restrita a um periado de noventa dias, apés o que se exigirá uma

Salada Comissão~ em I(~ de

,11

1!I~'v")

U

de 1996.

1;;0

~

Deputado Paulo Delgado
Relator
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, DE 1996

Aprova o texto do Acordo sobre Isenção de
Visto para Portadores de Passaportes Diplomáticos
e de Setviço, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
Ucrinia, em Brasília, em 25 de outubro de 1995.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1° Fica aprovado o texto do Acordo sobre lsençio de Visto
para Portadores de Passaportes Diplomáticos e de Setviço, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Ucdnia, em Bruilia, em 25 de outubro de
1995.
Parágrafo único. Serio sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem em revisio do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do artigo 49, inciso I. da Constituição
Federal. acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art 2° . Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissio, em/0 de

J'vI /IÁ"Jde 1996.

~~1,()
Deputado Paulo Delgado
Relator

/'I

I I I - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Relações ExterIores. em reunlOorealzcda hoje.
opinoU. unanimemente. pela aprovação da Mensagem n Q 254'96, do Pod6r
Execut/YO, nos 1erinos do Proje1o de Decre10 LegieIaflVo que apresento. acatendo o
parecer do ReIaIor. Deputado PouIo DeIgodo.
EsIIveram! presentes os senhores Deputados: Átila Uns Presidente. Renan Kurtz - VJce.Presidente. Frooco Mon1orO. Robério AraújO. LElU'
Lomento. Edson AncIrIno. Moreira Franco. Pimentel Gomes. Ushitaro Kamla. Feu Rosa,
Leonel Pavan. Pedro Valadares. HIáIo Coimbra. Luiz Henrique. NaIr Xavier Lobo.
Aécio Neves. José 'Thomaz Nonô. Luiz Gushilcen. ClI'lho Lima fi) Fernando Gabeira.

5aIa da ComissOo. em 19 de ju"lho de 1996.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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MENSAGEM. Ne 256, DE 1996

I >t:sc;:mdt. J.)f'nJe.:cr t.s
cicntílicus. lécnicns c cullllruis:

(Do Poder Executivo)
Submete ã elevada consideração do Congresso Nacional o te!
to do Acordo sobre Isenção de Visto para Portadores de Pa!
saportes Diplomáticos e de Serviço, celebrado entre o'
G~
verno da República Federativa do Brasil e o Gove~no
da
Ucrânia, es Brasília, ea 25 de outubro de 1995.

(As COMISSOES DE RELACOES EXTERIORES;
JUSTIÇA E DE REDACÃO (ART.54»
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E DE CONSTlTUIClo E

IIIÇI)~ '>l'JilictY.l. CCtHUltn;CtJS.

cluucn:;n;N.

I\ctm.larum tl SCgUiIIIC:

Cidudilns da RepÍlblica Fcdemlivn .k, IImsil JlnrlodnlllS de
JlUssn".>r.es diplnmá.ico. 011 de serviço I'Íllidos c cidlldilus da' Ucrilllia p..r'udorcs
de ,pussnp..r'es di.l" ..máliÇtlS e de scrviços vá'idos pnderilo elllrar. sair e olravessnr
ell1 Ir/insilnn lerrilúriu da nutra I'orle (;nnlrulonle isculllS de I>etlido de vistu.

ARTIGO 2

De confonnidade com ó disPo-o 110 1rtÍ30 49. iDci.o .. da CODIIiIuiçIo Federal.
dJmelo à eIeYada c:onsiderIçio de Vo.... ExceImciu, &CCll1II*iIIdo de EXJlO'içIo de MOIivos do
Senhor MiniIuo de Eslado du Rdaçiles Exteriores, o texto do Acordo lObre lJCIDÇIo de VItIO ~

Ponadora ele Puaporta l)ipIocMtic:os e de seMço, celebrado eetn: G Governo da RCllIilJIica do
BruiI eo Governo da UcriIú, em BrasiIía, em 25 de outubro ele 1995.

,.
Os cidodll..s mcnein",,,".. IIn Arlign I .k, presclltc Acnflln I",,'erilo
penlll11\<lCCr. ""111 \'islo", nn Icrritúrio da "Ulm I'arlc (;,,"Irala"tc por UIl1 pcríndo
lIilo sllperior a 9f1ll1nvell'a) din•.
A prnrrogaçiln .In perlndo de permonência !!Crú (lIll\idellciadu pelas
nUlnrid..des cOIl1J'ClculClI do Pois feceptOI' nledionte slIlicilaçilo '''l'lIIal do Missilo
I )il'll1Ináliou lIO doC.msulud.. .I.. Eslu"'" oÇredilodll.

2.

ARTlGO.l
BruiIia,

IOarçg de 1996.

2 8 de

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ~ l12IMER DE 26 DE
MARÇO DE 1996 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS RELAÇÕES EXTERIORES.

2.
iu disposições do JNlrlÍlflIti> I deste Artil" aplicam_ e cidadlo" de
um. dos Parlel Contralanlel que sej.m funcionários llas Representoçlles oliciais
de orgallismos internacionais no território do oulra p.rle Conlralanle. e qne
portem pusaportes diplomáticos ou de serviços vàlidos.

Excalant1••i.c Senhor Pre.identa d. Repdb11ca,

Sw.ato
da

Acordo

•

.prac1~Ao

e

4.

3.
As disposições dos parlÍgralbs I e 2 deste Arliao aplicallt-!IC lambém
proj.to aos membros lla làmllia dos cidadios ecillUl mellCiornId<lS, assim alllll' 11"" seus
P••••port•• dependelltes, qoe o oCOlnpanltem duranle o pcri.",o de pennanência c I",rlelu

da Vo... Exc.Une1. O .n.xo

.obra laançlo da Viato para

Diploáticoa

I.
Cidodllll5 de UlIIo das P.rles Conlratantes. portadores de passaportel
mencionados no Artigo I do presenle Acordo. sendo membros de Missio
Diplomática ou Consular no territórió d. oulra Parle Contratante. poderio enlr.r.
sair e pcn..a _ . sem vistos, no território da oulra P.rte Contratante ,durante
todo o periodo 'lla suamissio,

Por1:ador..

Serviço, firJl&40 entre o IlraeU

da

e

Ucrani.,

a

pasuporles dipknnóllcos oU de serviços \'úlidos.

neeta Capital, . . 25 4a outubro cSe 1995.
o

2.

perJUlftancia
de

Acorc1o

';i..

a

facilitar

o t.rAneito
e

Parta Contratante, contribuindo •••i . para

entra

Ucr'n!.,

oa

ao

diriqente. doa doia pat••• , nua

cont.~

~. .nto

o

. .i .

••. que

•

en••tar ••us pri. .iroe pa••o. co.a latado soberano

e

buscar ..lhor s. in••rir na co.unidade intarnacional, deixa
haver eleqido o lira. H
~arica

e

. .lIbro.

co.itiva. oficiai. que •• de.loque. do territ6rio de .... pera

da . outra
'q11

reteric10

de autoridade.. funcionario. qoverna. .ntal.

COa0

ARTIGU.)
Os cidudil<lS de uma dlls I'art... Clnllralonles. I">r!ndnrcs dc
paS!lllportes nlCncionndllS no Arligo I dI> prescnle AÇtll'd... I""'cril.. cnlrnr. soir e
ulllll'CS!llIl' em Irônsilo o lerri!<iri.. do lIulm Parlc C<IIllllllunlc om to...... lIS punlos
de enlrada ..berlos ao Irálêgu inlernncional de 11lIl'.....geirus.

ARTIGO S

patente

parceiro e interlocutor privlleqiac10

na

Latina,
•••pelto. . . .nt.,

~~ZLI~

1.
t,s cidadilo" dos I'orles Cl>nlrnlallles. mencillnados 1I0S /\rli8'" I a 4
desle ACllrd". deverilo. duronle • SUll pennoné,ncill no lerril;,rio da lIulra I'urle
Cuntralallle. respcitnr a sua 'egislaçilo.

2.
Esle Acordo nAu cerceia u direito de cadll Parle Conlralanle de
recusar li entrada llII abreviar a pcrmonêncill de cidlldios da outra Parle
Conlralonle considerados indesejáveis.

Mini.tro de Eatado da. Ralaç6a. Exteriora.

l\l'I IRPill;NTIlJ\!! G()~":.It.N() pA 1l!;I'Plll_f<"\ FI;PI;IlATIV 1\ I)() 1I1l:\!lIl. I;

!I c!/ly{i!{J':iO.. Pl\ .!JI,.·~"N"Ui()/JIU;,\~,!liNÇlb /lli. visT!' I':\f!,~ .
I~ I!{TI\I)( !IlES 1>1; l'I\SSôl~ IRT"S I>II'J,oM:\T/S'()!l E Im !l1;RVJ(,'()

ARTIGO 6

I.
As -Porlel Contralonles inlercnmbi.rl!o. 1"11' via dil,lomálica.
espécimes de pussaportel válidos. mencionados nesle Acordo. onles da sua
entrado cm \'i80r.

t) (;nvenm da ReJlid,lieu F."'cruliva do IImsil

c
( ) (iu\"crIlU c.ln I fcnillin
(c.Jnrunllllc dCllnm;nuúns "P:lrlcs Cunlrulnnlc~").
CUIII \i~I:ls n dc~cn\uh-cr n~ rd:u;t1cs de :Illlizntic cnllc ns tini!; países:

2.
Se unta das l'orles ClIolratanles inln"'nzir nom. posSlll",rles nn
modilicar aqllClcs JIlIssaportes válid"". deverá cncominhar 11 lInlra I'orlc
Contratanle espécimes destes Jl8ssnporle. no prazo máximo de 3U (Irinlo) dias
anleriol' á sna inlll"'nçio,
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ipabnCftItl a"IJt1licuL Em _

da d i - ' _

preftlccerá li leXId Cl1l lIIa VllI'IIn

..te..
I.
Cada I'orle C.lltlrolanle pOOeriIlIlSflGllder a wlidade de ollllmllll das
dispoSiçllea tIcsle Actmltl. 1'0" rllZÕCll de lCJural1fll .IU .~anciu tia lI..dem
JlÚblico.

PEJ~e~h~"
\J~.
FEllERlff:JC"ef

2.

A Parle C.mlrolanlc. que SII.pender lemp"rária IIU delillilivamellle
alglllllo. disp".içilclt deste ACllrd... deverá 'JlllilÍt:llr li lIulra "arle CIIIII... lonle. p..r
viii di"llIlIllÍliea. IM' J'I'IIl'." mais breve ' 'MC.I,'CI.

baotUo do blJO Barro.
ini.tro, interino, de R.tado

~

,. Ilelaçõ..

A_ Jf. 323

Exterior••
• SVPAI.'C. em.
EM ZI..

A. . di",....jçil.... .k...lc

..rço

do 1996.

A\,,,.~,

I"Hk:ril.. ....r IIl1l1llllh.s 1111
cllml'fcmt:nllulm•• IH" oCllrdll mllllll. CIII", as I'orlcs t:.llllrulank:ll. ",,'lIlIlv...... ,.....
,·iadil'~lIIlliIÍt:ll.

s.a-ta

l!acolaiIIIo o _
........ nIIIMa 10 _

A1HI(IU\I

D"I

I' 11 . . .

F:I'
I SIIIlar..- ..
l.-çIo .. v_ ,.. PIlnMonI .............
f'

. . AaanIo

s.m,o. ........ _

e.ao... ......... ,...... .. lnoIiI ••

Govne" UCrIaiL

I.
E.lc Act...dt. llCrá válidt. JII" IcntJII' indet<.'1IIli....... e CI'lrani em v.....
JlJ (Uinln) dias
,. as Parles ClIlIlralanlcs lel'llll1 IlItlilicadt. rcc:ípnlClllIlCl1te. JII'"
InlCll de N..la
clllllprimelll.. dlllI pnN:Cdímenltlll lcsísluliVlIS toqtteridtlll pana CSICl
Ac..rdtl clllrar CI;' vig.....

I,

2.
C"do lima dus "orlei CllnlralulIlClI JII.....' fÁ dctlunciur CSICl Act........
llIt1ilicandt. " IIl1lro Porle Conlralanle JII'" "ia diplomálico.
A dcnimcitt lerá elciro \lO IIKWCIlllt I dins ap(llI n n:eclJin,cnl.. do
rcspct:liI'll'lI.tilicoç5...
Fcilo em Ilrl,lIiL em :,<; de lllIIubrn de I \l9S. CI1I dtois ClCClrpla....
..rilinoi.. lMlS idioma. JII"'Ulu61, IlCrlnillnll e in,,", scndt. I.tdtlll 'IS IeXltlS-
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parecer do relator
parecer da Comissão
Na Comissão de Constit.úicão e Justiça e de Redação
parecer do relator
parecer da Coais são

-, ' )

COMISS~O

A Comisslo de Constituiçlo e Justiça e de
em reunilo ordinária realizada hoje, opinou unani~emente pela constitucionalidade, juridicidade e t~cnica legis!õtiva do Projeto de Oecreto Legislativo nQ 285/96,
nos
termos do parecer ~ Relator, Deputado Nilson Gibson.

Redaçlo,

Estiveram presentes os Senhores Ceputados:
Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, vice~te
Cascio"e, Nestor Duarte e Vicente Arruda - Vice-Presidentes,
AntOnio dos Santos, Benedito de Lira, Nelson Trad, Paas
Landim, R~gis de Oliveira, Ro~igues Palma, vilmar Rocha,
Ary Kara, o. Velasco, Eudoro Pedroza, Gilvan Freire, Ivandro
Cunha Lima, Joio Natal, Jos~ Luiz Clerot, Adhemar de Barros
Filho, Adylson Motta, Alzira Ewerton, Ary Valadlo, Gerson
Peres, Jair Siqueira, José Rezende, Prisco Viana, Almino
Affonso, Oanilo de Castro; Edson Silva, Marconi Perillo,
Nicias Ribeiro, Welson Gasparini, Zulai! Cobra. Jos~ Genoíno, Luiz Mainardi, Marcelo Oéda, Mílton Mendes, Mílton Temer, Coriolano Sales, ~nio Bacci, Aldo Arantes, Jair Soares,
Jairo Azi, Júlio C4sar, Magno Bacelar, Philomeno Rodrigues,
Fernando Diniz e Nilson Gibson.

M. 1- FIca ClIXQ'o'Ddo o lQo do kado lObre COllIl'I'OÇ6o em
SCIúde Ari'noI. c:eIIbIado . , . o GoYMlO do llIp1lIc:a
FecIIICIIIIoQ do lllaIlI • o GcMlnO do llIp1lIc:a PopUar do CI*1a. em llIaoIa. em a de
IawIIIOde 1996.

McINiIa de

QucnnIIna •

l'cIIÕIJ'OIO o:nco.
SeI60 ll.jeIIoI à ~ do Ccrv-o
NacIclnaI ~ oloI que ~ lMMor em l8't1I/lo ao NII8Itdo Acordo. bem como
CIUllIKll* . . . con. . . .1IaNI que. noo lMnoI do orI. 111, lncIoo L do CQIlIIIUç60
FedMlL QOCIl'IMm encc:IIgOI ou comproc....... Q'OVllIOI ao ~ noclonoI.
M. 2" EsIe DoIcNIo lAIgIIIatIvo tII'I4ra em vigor no dolCI de lUa

!alado ~ em 27 dellrhode 1996.

PABlCljI DA COMISSÃO DE RELACOq EXTERIORES

Sala da Comisslo, em 10 de julho de 1996

0""""/

.,,,,;;:1-"",'"

I· RELATóRIO

presid::S

PROJETO DE DECRETO LEGISLATWO
N° 287-A, DE 1996
(Da ComissKo de Relações Exteriores)
Mensagem N" 364196
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação e. Matéria de
Quarentena e Saúde Aniaa1, celebrado entre o
Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, ea Brasília, e. 8 de fevereiro
de 1996; tendo pareceres: da Coaissio de Agricultura e
política Rural, pela aprovação; e da Coaissão de Const!
tuição e Justiça e de Redação, pela constituciona1~,
juridicidade e técnica legislativa.
(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 287, DE 1996, A QUE
SE REFEREM OS PARECERES)

SUM,(RIO

I - Projeto inicial
II - Na COllissão de Agricultura"e Política Rural

Nos _
do IltiIO 49. inciso I. da ConttiruiçfD FedetaI. o Poder
Executivo. pela Mensagem em epípal'e. submete à considetaçio do Congresso NlCional o
_
do Acordo sobre Coopenç&l em Matéria de Quarentena e Saúde Animal. celebrado
adn: O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da
Chi.., em Brasma, em I de fevereiro de 1996.
Com a usinatwa do Acordo em tela, Brasil e China declaram ter
COIIIO objelivoI a expuldo da coopcraçio cc:onômica e a promoçJo da coopcraçio no
C8ftl\IO da ~ e saúde animal, estabclcccndo wna série de medidas PIla lGlIIIl"
e&ci\IO tal intuito.
Os dois paIscs obripm-oc a permullt boletins memais sobre
doIlIças animaia lrInImiulveis e sobre medidas adobdas pua c:ontrolc c cnadicaçlo das
cloInçu llIIItlIIiulveis ..-. de IIClIific:açlo obriplória, c:oaI'onM c-.II o EIcritário
'-ionIl de Epimatiu (OtE).
As PIrIeI compromelClIHc tamb6m a autorizar KIII rapectiWlI
6qIIoI COIIIIlIllIIIa CIlI ma*ia de lIlI'YÍÇOI ~ a pRJlUII' e fimw JII'l*ICO/OI
apclCIlIcOI defillÍJldO OI mpIÍIÍtoI de saúde e qIIII'entena pua importaçlo e export8çIo da
animais, pmcIutos de oriF'ft animal. sêmen, embrillcs, matériu-primu animais e
alimentos pua animais, Tais protocolos. uma vez usinados, scrlo considerados puIC do
Acordo em quesdo.
Tendo em vill8 a c:oopcracIo almejada lCerca da quarentcn& e
saúde animal, OI óralos competentes das Partes tomIm-sc responsávcis pelo illleldmbio
de cxperiinciu ref'erentcs a upecto& cicntfflCOS e plálicos; pela troca de informaçllcs
soIicitadal sobn estrutura orpnizacional e lelislaçlo sobre o 1SSUIItO; e linda o
irdetdmbio de espec;.listas YClcrinários. cujo custo será c:obcrto após consultas mÚIUU.
Com a entrada em vip desse Acordo, iIS Partes realiza.-Io
reunilIes conjUIItU aJ1emadImentc noc dois .-iscs. A implcmcntaçio do Acordo em tele
estará • C8IJD dOs ÓfIIOS autorizados por ambos os aovcmos.
É o relat6rio.
.
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n- VOTO DO RELATOR
No que lllnlJl' ao Acordo ora em apm:iaçio, poderillllO!l resumir
em tres aspectos os compromissos firmados entre o Brasil e a China em mathia de saúde
animal: a obriptoricdade da troca de informações sobre doenças animais transmisslveis; a
definiçio conjunta de critérios sanitários, lendo por bue l1OIIl\l!S inlemaCionais; e O
intercâmbio de informações sobre administraç40 e legislaç40 especifica e de especialistas
do setor.
O presente Acordo constitui praticamente um pré.requisito pua os
que tem interesse em promover o comercio internacional de animais e prodUllll de orip
animal, sendo uma forma de garantir a fixaçio de padr6es sanitários minimos. Sua
finalidade é gamtlir a saúde da populaçio consumidora e <lq próprio setor da pec;uúia,
impedindo que doenças existentes no pais de orilJl'm da mercadoria inllfCSSCm 110
território da outra Parte, contaminando animais e seres hllllWlllL
Como exemplo da importincia do tema trazido á tona pelo
Acordo que estamos apreciando, lembramos a repercllS5io internacional do recente caso
da doença da "vaca louca", ou seja, a contaminaçio do "'banhlJ insJ!s por uma doença
daconhecida que atínlJl' o animal, havendo indlcios de que pode também atínlir o
horneIÍI. O conhecimento do fato gerou a imediata "'açio dos países importadores de
carne proveniente, da Grl-Bretanha, com a suspendo das importações e o inicio de
conturblldaS necociaçlles internacionais em torno do problema.

Julho de 1996

Parágrafo único. St,rio sujeitos à aprovaçio do COIl/lI"CSSO
Nacional quaisquer atos que possam llOSultar em n:vislo ao merido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do arriBO 49, inciso I, da Constituiçio
federal, acarretem ClIC&I'JOS ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2". Este decllOlO legislativo entra em vigor na data de sua
pob!icaçio.
SaladaCOIlIiJsIo,em21de

f,J",.o

de 1996.

,..,:::::'......--?

Deputado Pedro Valadares
Relator

m - PARECIR DA COMISdo
A CornIssOo de Relações ExlIlrIotes. em r8U1IOo reabada hoje.
opinou. urla'lirnemen1e. pela opt'(l\IOÇÓO dc:l MIJmagern nO 36oCI'9d. da PrxitIr
~ llOI !lIlmoI dc:l Projelo de Decreto l8gI8IalIvo que ~ ac:alaldo o
parecer dc:l ReIaIcr. Oepulado Peáo VoIoclcJres.

EsltJerom ~19s os SGnhctec 0epu10d0s: Noc8IV de PaliaPlWdenIII em ex8fCfcIo. Hen:uIano Anghlnet1I. VIce-I'retIdlIn. Fema1do Gobelra.
WelIon GoIpaIrV, PoeI de Aná'ode. Morara Ronco. AécIo Neo.w. Jorral Frejat, Nc*
XO'JIer LQbo. luiz GuIhIcen. FGu Roea, CUI1ha Lina e AnlonIo Ueno.

Por outro lado, a definiçio COl1iunta por atoles internacionais de
critérios sanitários é uma forma de evitar a adoçio unilateral de medidas nesse setor que
podem, inclusive, constituir uma forma de barreira nio-tarifária ao comércio
internacional Este aspecto é'um dos determinantes da incorporaçlo do tema pelo GATI
(Acordo Geral sobre Tarifas e Comercio), e, atualmente, pela OMC (Orpnízaçlo Mundial
de Comérciol, no Acordo sobre a Aplicaçio de Medidas Sanitárias e Fitouanitárias,
aprovado .t)O bojo da Rodada Uruguai do GATI. Este último estabeleee critérios pua a
adoçIo de tais medidas no sentido de impedir que se tradu2am em restrições veladas ao
comércio internacional, impondo discriminações arbitrárias ou il\iustificadu. Os países
menos descnvoIvidos, principalmente, vinham sendo vitimas de tal prática por parte de
países industrializados que bwJcavam nesse tipo de restriçIo uma forma de mascarar
práticas protécíonistas no comércio inlemaCional.
É. portanto, bostante ",levante a assinatura do presente Acordo
entre o Brasil e a China que, empenhados no inc",mento =iproco do comércio bilateral,
buscam .estabelecer conjuntamente, através da cooperaçlo, mecanismos pua a
determinaçio de padr6es ~itários que deveria pautar o comércio de animais e produtos
de orilJl'M animal entre os dois países.
Pelo exposto, opinamos pela aprovaçlo do texto do Acordo sobre
C~ el!' Matéria de Q _ e Saúde Animal, celebrado entre o Governo da
República fedetativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em Brasilia,
de fCVCllOíro de.l996,.nos termos do projeto de decllOlO lelislatívo em anexo.

Sola dc:l ComIaOo. em 27 de ~ de 1996.

MENSAGEM N!!364, DE 1996
(Do Poder Executivo)
Submete ã consideração do Congresso Nacional o texto do
Acordo sobre Cooperação em Matéria de Qua.rentena 8 SjlÜde

Animal, celebrado entre o Governo da República

va do Brasil e a Governo da República Popular da
em Brasília, em 8 de fevereiro de 1996.

em'

Federat.!

ChinA,

{As COMISSÕES DE RELAÇÕES EXTERIORES; AGRICULTURA E POL!
TICA RURAL; E DE CONSTI'l'UIÇ/ío E JUSTIÇA E DE REOAçJ\O

(Ml'.

54)

SaladaComissiD,em.71de!v'tJ1Iv de 1996.
Senhor.. Membros do C""8J'OSJO Nacional.

~~"'Va~~

Relator ::::::::::--

De conl'ormidado COIlI o dispolto no art. 49, inciso /, da COlIIlituiçio F.....
oIevada COIlIideraçJo de Vossas Excelàlcias, &COII1JlIIlhado de Expotiçio de MocivoI do
Scnbor MíoiJIro de EJtado das Rüç60s Exteriores, o texto do Acordo sobre Cooperaçio _
Matéria de Quarn&aa • SIÚCiO AIlimaI, colebrado entre o Governo da &epiIbIica FtdenIiva do
Bruil • o Governo da RepúIlIica PopuIat da ChiDa, .." BruiIia, ..., • de fevereiro de ) 996,

.w-o i

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"
(MENSAGEM N" 364, DE 1996)

• DI: 1996

Aprova o iexto do Acordo sobre
Cooperaçio em Matéria de Quaremena e Saúde
Animal, celebrado entre o Governo da República
federativa do Brasil e o Governo da República
Popolar da China, em Brasilia, em 8 de fevereiro de
1996.

O Con/ll"CSSO Nacional decreta:

Art. I'. Fica aprovado o texIo do Acordo sobre C~ em
Matéria de Quarentena e Saúde Animal, celebrado entre o Governo da República
federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, em Brasilia, em • de
feveteiro de 1996.
' I
'

BruiIia, 2

de

'I&to

de 1996.

'LEG ISlJl,ÇÀO CITADA ANEJ(.AOA PElA
COOIIO!AAÇÃO DE ES1\JOOS LEGISlATf>JOS-CoOl'

CONSTITUIÇÃO

.................................................................................................
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ARTIGO 11

Ttm.oIV
D4 OJllll4l(lZA,ÇAD DOI POIllllU

.......................................................................................................
Cmm.ol

As Partes Contratantes deveria aUlorizar seus respeclivos órgios que
tratam de quarenlena ou outras unidades competenles dos selViÇ05 \'elerinários do
Ministério da J\Aricultura a rr"l'llrar e lirmar prolocok" especilicos com os
reqnisilos de lIlIúde e quarentena pora importação e expoflaçãlJ dc anillllli,.
produtas de ariaetn 4nimal. sêtnen. emlniões. matérias·primas animai, e alimentas
para anilllais. Os protocolos e'pecilicos que \'enl18111 a ser assinados serio
considerados como partc deste Acordo.

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

ARTIGO 111

&clolI

........................................................................................
Art. .9. É da compet!Dcía exclusiva cio Conpsso Nacional:
I - resolver definitivmienle sobre tr.llados, acordos ou atos intemIIcioIlIis que acamtem CllCUJ05 oucompromissos gravams ao paIrim6aio 1IIICioIIaI;

...................... __
• • • • • 1'

-_

Para promover n cooperaçio no campo da qnarentena e saúde animal.
os órpos competentes das Partes COIltratantes serio responsáveis por:
a) intercâmbio de experiências obtidas relenmle' a aspect05
cienlllicos e práticas no campo dn quarentena e saooellnimlll;
b) troca de infonnaçlles. quando solicitado. sobre a estrutura
orpnizac:ional e a leBislaçio relerenles à quarentena e saúde
animal, e

.

, •••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) intercimbio mire especialistas veterinários na área da quarenlenn e
saúde animal para conhecer a siluaçilo zOO!I8nillirin e \'i,ilnr o,
principais laboratórios e unidades de produção auimal em cada
país.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 189/DPB·DAI1MRE· EAGR BRAS CHIN d. 26 d.
abnl de 1m, do Senhor Ministro de Estado, Interino, das Rellçôes Exteriores

ARTlGOIV
S_to • apr.ci&çl1o eI. Vo... Excel'nci. o an.xo
proj.t:o elo Acordo .nt:r. o GOv.rno ela R.p\ll)lica Fad.raUva cio
IIra.U a o coYamo ela Raplll>lica PopIIlar ela China .obra Coopar.çio
_ Ilat:'ria ela QUarant:.na • Sal1cle Alliul, tirAelo . . IIra.ilia, . . .
ela t.v....iro ela !tu.

Após· a enlrada em vigor deste Acordo. as Partes Clllltralanlc,
de\'ClI'io eslabeleccr vínculos direlos. Para lanlo. quando necessário. de\'erão
reala..r reunilles a\lemadamenle na República Fedcrativa do Brasil enn Repúblicn
Popular da China, que serio orJllnizndas pelns Partes Conll'lltanles.

2.
aconaica

O ...t.rido AcOrdo vi.. a .xpanclir a cooparaçio
.xiat:ent:e ant:... oa cIoi. pai... a a p _ . r o
eI_vo~vi....to cio ......reio ela proclut:OII paCll4rioa, bea c.-o a
cooparaçio wt:ua 110 CaJIPO ela quannt:ana a .al1cle aniul.

As despesas resul.antes da implemenlaçio da alinea "c" do t\rtigo 111
e do Artigo IV seria cobertas após consultas mútuas.

3.
Coa be. . n•••• inat:ruaant:o, pod.rio ..r tiraadoa
prot:ocoloa .apacificoa para ragul.....t:ar o cORreio bUat:.ral ela
ani. .ia vivOll, prodllt:oa ela oriq. . ani..d. baa COa0 ali. .nt:oa para
aniuis.

o órgilo aUlori7.ado pelo Governo brasileiro e o órgio autorizado pelo
üovenlO chinês scrio responsáveis pela implemenlaçào deste Acordo.

Al:QmJ.!iliJBliº-QQ~º-!2A.I!&r.\ÍIDJÇAJ:];J}JlR~I1Y~J~.Il~U
Q
GOVERNO PA~lJCMQI',I.LAlU2,.H:I:!JN.MQBJl.U;.QOPEKACÃº tiM
MATÉRIA DE OUAREN]'ENA E SAÚDE ANIMAI::-

() Governo da República Federativa do Brasil
e

o GllVentO da Repliblica Popular da China
( dOl'llvante denominados "Partes Conlralanles·").
Com vislas a expondir a cCM'peraçiio ecolIC;mica existente e prollK)\'er
a cooperação nllitua no campo da quarenlena e sailde animal.

ARTIGO V

AR'I'IGOVI

ARTIGO VII
Este Acordo entrará enl vigor na daln de conclusüo dc" procedilllenlos
lesais por ambas as Partes Conlralantes e apó' n nOlificnçllo lIIútua acerca da
linali7.l1Çio de tais procedimenlos Cada Parte Conlratante podcní denunciár o
Acordo. A denúncia entrará em vigor 6 Cscis) n _ após a notilicaçio de uma
Parte Conlrarante ler sido recebida pela outra.
Feito em Bras/lia, &05 8 dias do mês de fevereiro de 1996, em dois
oIÍBinais nos idiomas portusuês, chinês e inslês. igualmente autenlicas.

,.

.

t

I!

~

:j :'f 1'L-tJi II {v /

PELO ooVílÍiNo DA&üBUCA
FEDERAT1VA DO BRASIL
J.... 1:4_ d. Allclrad. VIeIra
Minioh ele Estado ela ~
do AbtoIecintenlo • ela

PELO OOVERNO DA'REPUBUCA
POPULAR DA CHINA

w.

YI..

V...·1'riI'neWo MiNItro ela

APuIlUra

Reforma~

Acordam o seguinle:
Aviso a· 467

As Partcs Conlralanles. por meio dc seus respl.'Clims or!.lael•.
pennntarão bolelins menSllis sobre doenças animais IransmissÍ\'cis e sobre
medidas adoIadas r-ra controle e erradicaçio das doenças transmisslveis graves
de nolírlcaçio obriptória (doenças incluidas na lista A do Escritório
A ocorrência de novo Sltrto de docnça. no
InlentaciUllal de Epi7.ocJliaS •
tcrril<írio de uma das Partes Contratantes. devc ser in!Ortnada imediatamenle li
OIlIra Parte Contratanle.

o.un,

• SUPARIC Civil.
Bruma,

2 de

l1Iai o

de 1996

Senhor Primeiro Secret;no,

EIlCII!IÍlÜIO a es.. Secretaria ~ensag<m do E.celeatissimo Senhor Pretident. d.
República relaúva ao

1"",0

do Acordo sobre Coopençlo em Maléria de Quarent..... Saúde

Iullio de 1996
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Animal, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular d. China"
Atenciosamente,

C;LOVI~QtCAA~

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidênc,l da República

PARECER DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLtncA RUML

Como sinalimu o Parecer do iluslnl Deputado PEDRO
VALADARES apresentado na Comisdo de Relações Exteriores, a definiçJo cOl\iunt& por
atores internacionais de crirmos sanítàrios é uma forlna de llVÍtàr°a "adoçIo. imíJateral de
mediu nesse setor que, podem, inclusive, COIIStítuir uma fiirma de bIrrciIa DIo-tarifária
ao comércio intemllCiooaI.
A pecuária btuileíra é uma das mais ,inJ~. do mundo e
necessita ampliar u suas exportaçIles de ordem a garantir investimentos que lhe
asseaur= ganhos de produtividade em um mercado mUlldial cada vez mais competitivo e
exíaente. Nesse sentido o estreitamento das nossasre1açdeS Coin a pande República
Popular da China é da maior impor1b:ía
Ante o exposto, voW pela aprovaçÍo do Projeto de DecrdII

I-RELATÓRIO

o Projeto de De=to Legislativo em epfgza1'e, de autoria da i1111lre
Comissio de Relações Exteriores desta Casa, aprova o texto do Acordo sobre ÇooperaçIo
em Matéria de QuaIcntena e Saúde Animal, celebrado entte o Governo da República
Federativa do BruiI e o governo da Repúblíca Popular da China, nesta cidade, em 8 de
fevereiro deste Il1O.
Estabe1ec:e, ademais, que seria sujeitos à aprowçio do Congresso
NICiooal quai5qtlef atos que possam resultar em reviJIo ao referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, noa tcnnos do art. 49, ÍDCÍIO r, da Constítuíçio
Federal, acarretem encaraos ou compromissos aravosos ao patrimõnío JlICÍOna1.

1.eIIJlatiYo.· m, de 1996Sala da Comísdo, em 9 de ~ de 1996 •

o.(h"-< ~",,-\ tl..

~f

III

..

(71:

~

JAIME FERNANDES FIT..HO
Re~

,

-PARECERDACOMJSSÃO

A proposíçlo decorre da aprowçio, por unanimidade, por aquela

ComíssIo da MensaFm NO 364196, do Poder Executivo, acatando o parecer do Relator, o
A COtnissllo de Agricultura e PoUtica Rural, em Reunillo Ordinária
nobre deputado PEDRO VALADARES.
realizada hoje, opinou, unanimemente, pela aprovaçllo do Projeto de'Decreto
O Projeto foi distribuldo às ComíJsões de Aaricultura e Política Legislativo nO 287196, nos temIos do parecer do Relator,
•
Rural e a de Constituíçlo e Justiça e de RedaçIo.
FinaImonte, te2I o Acordo, a apóo a sua eDItada em vip, as
Partes Cootratantes deverIo estabelecer víncu10l dircloo, reali7aDdo, pam lIDto, quaDdo
t o relat6rlo.
necessário, reuniões alternadamente m BlUi! e na China.
11- VOTO DO RELATOR

Como afirma o Senhor Ministro de Estado, interino, das Relações
Exteriores em sua Exposiçlo de Motivos ao Excelentlssímo Senhor Presidente da
República, o acordo visa a expandir a cooperaçlo ec:onõtmca existente entte o Brasil e a
China e a promover o desenvolvimento do comércio de produtos pecuários, bem como a
cooperaçJo mútua no campo de quarentena e saúde animal.
O Acordo define que o Brasil e a China permutarlo boletins
mensais sobre doenças animais tIansmísslveis e sobre medidas adotadas para controle e
enadicaçlo das doenças transmissíveis araves de notíficaçlo obrigatória (aquelas
íncluldas na Lista A do Escritório Internacional de Epimotías), estabelecendo, também,
que a ocorrencía de mvo swto de doença, no territ6rio de qualquer uma daquelas
Repúblicas, deve ser informada imediatamente à outra.
Estabelece o instrumento intemaeíonal em tela que, com base
nele, as Partes Contratantes poderio firmar protocolos específiCOl com os requisitos de
saúde e quarentena para importaç!o e cxpor1açIo de animais, produtos de oriaem anima1,
semen, embriões, matérias-primas animais e alimentos para animais.

No que diz respeito • competência desta Comísslo, o Acordo,
inqucstionavelmente, COllStituí um ~uísilO pam a maior promoçio do comércio
bi!atefal de animais e produtos de origem animal entre o noao país e o itIDde mercado
rep<CSOntado pela República Popular da China

COIIIO sinaliz.ou o Parecer do ilustre Deputado PEDRO
VALADARES apresentado na Comi!l5io de Relaç&s Exteriores,'a definiçlo conjunta por
atores internacionais de critérios sanítáriOl é uma forma de evitar a adoçio uní!atefal de
medias nesse setor que, podem, inclusive, COlIStítuír uma forma de borreiIa nJo.tarifiria
10 comércio internaciona1.

A pecuiria brui1eiIa é uma das mais importantes do mundo e
necessita ampliar u suas exportações de ordem a garantir investimentos que lhe
asseawem sanhos de produtividade em um mercado muadia1 cada vez 1""ÍS competitivo e
exiaente- Nesse sentido o. estreitamento das lIOI5IS relaç&s com a grande República
Popular da China é da maior importlncia.
Ante o exposto, vote pela apnwaçie do Projeto de Deento

Leclslatlvo a·287, de 1996.

Os 6rgIos competentes das Repúblicu signatárias, seria
responsàveis por íntcrcimbio de experi!ncías; troca de. informações sobre a estrulura
OfllIIIÍZIlCÍonal e a legislaçlo referentes à quarentena e saúde anima1; bem como pelo
interclmbío entre especialistas veterinários na área, para conhecer a sítuaçlo zoosanítària
e visitar os princípm laborat6rios e unidades de produçlo animal em cada país.

Finalmente, rem o Acordo, a ap6s a sua entrada em vigor, as
Partes Contratantes deveria estabelecer vinculos diretos, realizando, para tanto, quando
necessário, reuniões alternadamente no Brasil e na China.

III -PARECER DA COMISSÃO
No que diz respeito à competência desta Comissio, o Acordo,
inqucstionavelmeote, constituí um pr6-requisito para a maior promoçlo do comércio
bilateral de animais e produtos de origem animal entre o nosso pm e o grande mercado
representado pela República Popular da Cbína.

A Comissllo de AJUirultura e PoUtica Rural, em Reunillo Ordinária
:cmente, pela aprovaçllo do Projeto de Decreto
realizada hoje, opÍJ!""
._ lelIIlOS do parecer do Relator.

Legislativo ,.0 ~

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPlITADOS

Julho de 1996
Estivcnm presentes OI Senhores Deputados:

11.-

F6Iix Mendoriça • Presidente, Odilio Balbinolti e Dilceu Sperafico Vic:c-I'raidcma, Abelardo Lupioo, Carlos Me1les, Hugo Rodrigues da Cunha,
RGbeno , . . . AdeIson Sllvador, Mauri Sérgio, SílIs Brasileiro, Valdir CoIatto,
AIJIIIÁQ Naes, HIJIO BiebI, NeIIoa Meurer, Roberto BalestrI, Adelson Ribeiro,
AJItOBio AIftIiIDo, AIc:ides Modesto, Domingos DulrI, 10sé FritsdJ, Waldomiro
FioraYIate, Beto LéIiJ, Dilso Spaafico, Wilson BI'lIIIl:O, Fetter 1unior, Amon
Bezara, 1010 Coser, Ainoa Dipp e GiovaDDi Queiroz.

f,./\..
....
)<

.

A proposição
Regimento
ereto
a boa
ciais

•

ÇA

VOTO DO ·REtATOR

missão para

SIIIa da cOmissIo, em~o
de 'uIho de 1996.
. Dep. . . . FtL
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S o

relatório.

Deput~ ~tLSO~./GIBSON

'"

(Da Comissão de Relações Exteriores)
~.

Mensagem nO 535196

origea da ae!

de Agric. e Pol. Rural ex!

eaendas

.....

PROJETO DE DECRETO LEGl i.ATIVO
N° 288-A, DE 1996

s!

humanos

Inexistem

v:;:--~.,,- ~{
,

o

de origea an

fixação de padrões

~
.

Deputado
/ ' Presidente

constitui 1

ea proaover

produtos

~l'la.da C~'
s~~t:<;-é' j~lhO ....

ALctf~';k-fÉ~RA

1

território da outra Parte, contaai -

A Comissão
ainou

e

/7

voto

Sala da Comisslo, em 10 de julho de 1996

autoriz!

próprio setor da pecuária, im -

existentes

ingressea no

aniaais

animais

garantir a

Sua finalidade i

nitários aíniaos.
população

órgaõs

/l

nosso

Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente
Cascione, Nestor Duarte e Vicente Arruda - Vice-Presidentes,
António dos Santos, 8enedito de Lira, Nelson Trad, Paes
Landim, Régis de Oliveira, Rodrigues Palma, Vilmar Rocha,
Ary Kara, De Velasco, Eudoro Pedroza, Gilvan Freire, Ivandro
Cunha Lima, João Natal, José Luiz Clerot, Adhemar de earros
Filho, Adylson Motta, Alzira Ewerton, Ary valadlo, Gerson
Peres, Jair Siqueira, José Rezende, Prisco Viana, Almino
Affonso, Danilo de Castro, Edson Silva, Marconi Perillo,
Nicias Ribeiro, Welson Gasparini, Zulai! Cobra, José Geno!no, Luiz Mainardi, Marcelo Déda, Milton Mendes, Milton Te.
mer, Coriolano Sales, ~nio eacci, Aldo Arantes, Jair Soares,
Jairo Azi, Júlio César, Magno Bacelar, Philomeno Rodrigues,
Fernando Diniz e Nilson Gibson.

reuniões conjuh

A i.plementação do

um pré-requisito para os que tia interesse
coaércio

em apreciação,
a expansão da

e

tornar

constitucionalidade, o

esse!

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

sobre Cooperação em Matéria de
celebrado entre o Governo da 1

República Federativa do Brasil e o Governo da República

requisitos

A Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nQ 287/96, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Nilson Gibson.

pública subaeteu ao Congresso Nacional, por aeio da Mensagem
Quarentena e Saúde Aniaal,

I

os

lU - PARECER DA CDMISSIID

RELATORIO

1-

refere ao disposto nc

do art. 32) •

legislativa e contempla

I"

DE CONSTITUI CÃO E JUSTICA E DE

encaainhada a esta C2

Por considerar que o Projeto de Den9 287, de 1996 em exame respeita 1

, I

'AUCI:IlDA COMISSÃO

foi

no que se

Aprova pedido de renovação do prazo de permanéncia do
contingente militar brasileiro - COBRAVEM na UNAVEM111; tendo pareceres: da Comissão de Defesa Nacional,
pela aprovação; e da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicid;
de e técnica legislativa.
(P~OJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 288, DE 1996,
QUE SE REFEREM OS PARECERES)

Júlho de 1996

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS
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M. 1- lê cancedIcIcI a ~ por un ano. do PIaIIO de
peII1lall'llcb do ClCXlIIngInIe ,.,.. lllaIIIIIo • COIM\9f • na MIIIllo de ~ ex.
Im lIlgcla • lW.VIM ... a CClI'lIClI do .lCellQll'lllllO do at.lcI Uno de

~~

JIlIA9O.

praticamente todos os continentes, atuando em locais 110 diversos como EI Salvador,
Somália, C_ia e Bósnia, Camboja, Moçambiquc, e outros.
O Brasil tem procWlldo apoiar esse tipo de atividade, quc é hoje
das mais importanlcs exercidas pela ONU, colaborando principalmente em ações 110
COIlliIlCllle africano, onde mantém a maior parte de seu contillJC11te envolvido em miS!ÕCS.
Definida, pela ONU, a continuidade da UNAVEM m ainda nos
anos de 1996 e 1997, faz_ ncccssirio renovar a autorizaçio dada pelo Congresso
NICioNI pua a parlicipaçlo cio continlJClllc bnsileiro na operaçio de paz em Angola.
Tal participeçlo reafirma o compromisso cio Governo bmileiro
com a busca de soluçio pacifica de coritrovérsias, e demonstra a solidariedade do Pais

com as naçlIcs africanas.
A prc5Cnça brasíleiaa na África traduz..c nio somente em laços de
amizade mas em ponto de partida pua o desenvolvimento de relações de cooperaçio
econômica, técnica, política e cultural, como ji tem demonslIllclo a cxpcri!ncia de
parlicipaçlo nas opcraçllcs de paz da ONU. Nesse ~tido, a Mensagem Presidencial em
apreço refcrc-sc ao potencial de coopcraçio com Angola aberto pela aprÓximaçio
brasileira: atualmente, há mili1arcs angolarlO!l ..,tIdo aperfeiçoados em centro de instruçio
da Marinha c freqüentando cursos de fOlllUlÇlo, espccializaçio, aperfeiçoamento e de
allOI C11l1dos cio Exército. A coopcraçio pode estendq-se a OU1l'aS áreas, lendo havido a
manifcstaçlo cio intCfCSSC da Petrobais de participar das atividades de prospecçio de
pcII'óleo 11&1 cosias angolanas e da EMBRAPA em 'cêlebJàr projetos de cooperaçio 110
çampo asropccuirio.
Cumpre acrescentar quc o envolvimento cio Pais 110 sentido de
cooperar Da implcmcntaçlo cio processo de pacificaçio em Angola coaduna-se aos
preceitos constitueiooais inscritos 110 artigo 4°, incisos VI e VIl. Estes propugnam, como
pimcfpios pelos quais lIC rcsc o Brasil nas suas rclaÇÕC5 inteÍ'nacionai.. a defesa da paz e a

laia do c:orn.:lo. em 27 de Plhode 1996.

PAm;cr;R DA

COM_O PIi llELACOES EXItRIOBIjS

soIuç1o plClfica cIoI conflitos.
Tanto por razões bumanitárias quanto pela afinnaçio de laços de
parceria com Angola, a continuidade da participaçio brasileira na Missio de Verificação

NCII lCrmoI di Lei ~ 2.953, de 1956, que r_ DOII1lU pua
de lnlpIS bnlilaira pua o ateriar. o Poder EXCCIIlivo submete i COlISÍdcnçIo

_

.» ~ NM:i8MI pedido de ~ cio prazo de pcrIII8II6ncia cio COBRAVEN na
Misail»de VaifkaçIo", ONU em AnJoIa. UNAVEM m.
ViJora por _ ano, de setembro de 1995 a apto de 1996, a atual
~ cio Coft&retIo NICioNI pua a perlicipeçlo de lropU brasileiras na Miulo da
OHU em lenilório uaoJano, coaccdida pelo dec:reto lqislativo .. 31. de 16 de dezembro

da ONU em Ansola faz..sc bastante pcrlinente.
Pelo cxpooto, opinamos pela aproVaçio do pedido de rcnovaçIo
cio prazo de pcrtnaJI&Icia do COBRAVEN na UNAVEM - m, encaminhado pela
Mcnsaecm 535, de 1996. nos termos cio projeto de decreto legislativo em anexo.
Sala,daComisdo,

de 1994.

A

A MemqeIIl Pmidcnc:ial1eIllbra que "o ao- brasileiro vem
" ...... do o ~ de l*ificaçlo poIkica c:oaduzicIo pe'" NaçlIcs Unidas em AntoIa
. . . 1919", ~ ... o \llIiIlinpaIIc bruileiro _ UNAVEM m_
atuallItCIIlC
1.11li YOI~ ~ _ diIIllaIles 1Ulidades: _ betaIIIIo de iftr-ia, wna

inccar-s

Mi_

di ~ica araun-ta ... "delejável pua o Brasil, além de colllribllir pua a
...-çID cb l:DIIfIiloI ... Á&ica AuIlral • a revitIlíuçio doi mecanismos multilalerais
de fIl*ClÇIo da paz, busque -eur- na AftaoIa pKific:ada uma prelCllÇ& proÍloiI:ionàI is
poINCiaIidades cio adacicln. calo billlcral."
É o relatório.
Pr~

Apóc lMis de 20 _

1_ •
pri li

........
V

de

aucma

civil mmada por extrema

da iIIissio das Naçlles Unidas _ praIIlia de continuidade,
cio .-uce- de desmobiliDÇio du fllcç&s beli..,.mes.
pIlICaMI, DO q)I&1 o Brasil tem sido um cio! membro! mais

~.

-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É concedida a rcnovaçio, por um ano, cio' pnzo de
pcrman&Icla cio conti~ militar bnsileiro - COBRAVEN - na Missio de Verificaçio
das NIÇilcs Unidas em Angola - UNAVEM -m, a contar do enccraarncnto do atual turno
de 1CrVÍÇO•

mllllacloll o fim da cIlImlIda pena fiia, a

~das ~ U.... " ONU ~1I um papel mai« na aqociaçIo e soIuç1o
..
anaadN Iqienais.. Dc:Ne 1991, CXICCII ",uilo a Jli'CICJIÇ& das f'ocças de paz
~

,DE 1996

e- l i . . . . .~ poIlticas no antiJO bloco de palIeS cio

LAIa ......... IIWU _ _ de _

...

Relator

Aprova pedido de rcnoVllÇio do pnzo de
~ia cio contingente militar brasileiro COBRAVEN na UNAVEM - m.

rorç.. .,o.- em 1I'la Iopuam çbqar a um acorcIo de plCificaçlo que
_

\...---'=.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 1'1"
(MENSAGEM N° 5350 DE 1996)

li - wno M»IU:UTOa

YÍlIMIIâI, l i

de 1996.

Hercu~ghinctti

.-plnllia de ~ doi& postDI de 1Mide, ~ de~,
cio
.» Corpo de 0bIemId0aa policiais.
ll11lificMIdD a ..,ncipIçIo bruileiaa na
o Exmo. Sr.

eoq.. .~ militlles e

em;>:; de f'11ÁNO

UIlÍCIII

lICII

d i _ COIIftitoI localizados, com milSllcs de paz em

Parigrafo 6nico. Sio sujeitos à aprccíaçio do Congresso Nacional
lj1I&ÍSqIICI' a10S

que impliqucm rcvisio do teor da autorizaçio concedida, bem como

quaisquer ajustes quc, nos termos do anigo 49, inciso 1, da Constiluiçio Federal,
acarretem encargos OU compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPlITADOS.

Julho de 1996
Ar!.

r . Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

r

publicaç!o.
Sala da Comi. . . emt9 tde

de 1996.

,

.'

~
lado H

n:~

~.

~ghinetti

Relator

III- PARECER

DA COMISSÃO

"
A CotnlssOo de Relações Exledores. em rEU1IOo realizada hoje.
opinou. unanlmemen1e., pelo apI'OIIOÇOo da M6n«1gBm nO ~. ab Ptx1Br
ExectJ!fIt:J,. ~ fefmos da Prpjelo de Decreto. LegI!latIvo que apresenta. ac:atandc;l o
parecer do RelatOf. ~ liefcUano AnglWlelI.
.
'.' . .
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brasileiros. repartidos em diferentes unidades: um batalhio de infantaria. uma companhia de
engenharia. dois postos de saúde. pessoal de Estado-Maior. integrantes do Corpo de Ob!ervadores
militares e membros do Corpo de Observadores policiais.
Pal eco--nos d,es~jávd que o Brasil. aJélp ~e ~ntribuir par;a·a superaçio dos conflitos
na Áfiica Au.>lral· e· a revitàliuçio dOI meclUlismos multil'l"";s de prdmbçlo da paz. :busque
assegurar na Angola: pacificada uma presença proporcionlll 'às' pbtencíalid'ades· do· teli.etoriarnc:hto
bilateral. Tais potencialidades, que ji vêm sendo exploradas pela Embaixada do Brasil em Luanda,
podem aer bem ilustradas pejo .desejo da Petrobris de panicipar das atividades de prospecçio de
petróleo nu costu angoláóas' e da EMBRAPA em celebrar projetos de 'coopeOlçiO' no 'campo
agrppecumo. Reco~~. ad~~~'que militares an'gola~Qi j~ dstão sendo ·àp~JeiÇÓ~d~llem.~e~tro
d. instruçlo di Marinh~ ~'estlo'freqüentandocursos d. fonnaçlo, .,pccialil~~o. aperfeiçoamento.
e de altos e5tudol do Exército. revelando em campo proficuo para ser e~plorado no tocante ao
adestramento e ao reuinamerit'o dd Forças Annadu angolanas.
Nio poderiamos deixar de observar. por fim. que o Srnil vem participando de todos
os esforços conduzidos pell ONU para a plcificaçlo da Áfiica Austral, que já re,ullaram na
independfncia ~I Namibia. no fim do regime do uapartheid" na África Sul e no término da guerra
civil em Moçambique.

Es!Ivercm ~ os 5enhaes Deputados: lvacfKo( de PoIJoI'reeldente em elCEllClcIo. HerctJano Ar1l;;*leIII. 1JIce.l'msIden1. Femando ~.
welson Ga!parlnl. Paes de Andrade. Moreira Franco. Aécio Neves. JOfran Frejat. Nair
Xavier Lobo. luiz GumlIcen. Feu Roea. Clr1ha !ma e An1cnIo Ueno.

.Brasília, 10

de junho

de 1996.

SoIa.daComislOo. em 27 de),.nhode 1996.
Aviso n·

674

• SUPARlC. Civil.

Brasília; 10 de junho

de

1996.

Senhor Primeíro Secretârio.
Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do Excelentlssímo Senhbr Preside~te' di!
República. relativa à renovaç.lo do prazo de pennanênc:ia. do COBRAVEM na. UNAVEM-III

MENSAGEM ND 535, DE 1996
(Do Poder Executivo) .
Submete

ã

Atenciosamente.

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

consideração do Congresso Nacional, nos ter-

mos da Lei n9 2.953, de 17 de novembro de 1956, pedido
de renovação do prazo de permanência do COBRAVEM

Mini5tro de Estado Chefe da Ca5& Civil

da Presidência da República

na

UNAVEM- II 1.
(ÀS COMISSOES DE RELACOES EXTERIORES; DE DEFESA ~ACIONAL;
E DE OONSTlTUleJIJ) E JUSTICA E DE REDAÇÃO (ART. 54 l

l ..

°

A Sua Excelência Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Phmciro Secretário da Cimara dos Deputldos
BRASiLlA-DF

Senhores Membro. do Congresso Naciolll1,
Submelo à devida ~ de Vou.u Excelhlciu, no.'enno. da Lei n· 2.953.
de 17 de novembro de 1956. pedido de renovaçio do prazo de permanêncil do COBRAVEM nl

UNAVEM·m, A ltualautorizaçio foi dada para cumprir um turno de serviço de um lIlO (setembro
de 1995 I agosto de 1996l. à luz do convite fonnuJado pelo See:reWio Geral du Nações Unidu. O
1tamlllty. o Ministério do l'1arIcja.-ro e Orçamento e O Esudo-Maior dai Forças Armadu
coincidem em que a preoença do contingente milillr brasileiro na UNAVEM·In ê de grande ~ e
que I UNAVEM·m deverà prtlII08Uir com-.sll'llbalhosde IUpervislo em 1996 01997.
Como é do c:onhecimeIIto de VOUII Excelinciu, O Governo brasileiro Vem
respaldando o proceuo de paciftcaçlo política conduzido pcIu Nações Unidu em Angola dade
1989. Num primeiro momento, ajudamoJ a ONU a monitonll' a miJ'lda du lropU eubanaI ..
subscqOeet_ a IUpervísionar a impIementaçio doa AcordoI de BicaIe, do Protocolo de
Lusaca e dai ResoIuçlles pertinentes do COI1IOIho de Segurança d. ONU aoIxe Angola. Embora
processo tenha registrado avanços c recuos, tratJ:..Je de pôr fim a mais de 20 anos de guerra civil.
que já ceifou a vida de Iproximadamente 1 milhlo de individuos e resullou no movimento de mais
de 5 milhões de pessou entre refugiados e deslocados intemoa.
Os efetivos di UNAVEM-m CIICOntram-1O agora todOl no lemno. fazendo com que
I ONU lenhl logrado inibir ações· militares, decer atOl de banditismo e reduzir u vioIlçlles lOS
direitos humanos. Entre seus componentes. exiltem seis batalhões de infàntaria que estio
monitorando as Iinlw de IOparaçlo de forvu e u zonaa de aquane1amento, .Iêm de estarem
fornecendo proleçlo j dislribuiçio de ajuda bumanisma e agindo como garllllu para a livre
circulaçlo de bens e pessou, bem como cinco companhiu de engenlwia, que recuperam eoIradu,
constmem pontes e colaboram com Go\'OtIIO angolano. a Unilo para a Indcpend&lcia TOIaI do
Angola e os Organismos Nlo-Govenwnenrais na promoçio de atividade. voltadas para a remoçlo
de minaa. O contillJlento di UNAVEM·m soma atualmente 7.071 volunliriot. 1.106 doa quais

°

°

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
CooRDENACÃO DE COMIsS6ÊSPÊTfuANENTEs
L'EI N.· 2.953 - DE 17 Dl: >ro\'Dlll!O
DE 1955

Fua norma pm'4 remelllS de tropa
brasileircu parA o exterior

o Prealdente da RepObllca.
Paço aabor que o Conl1'esao Naclodecreta e eU nnciono a elUintl

e1:

Art, 1,·. A rem.... de fOrça u·
mada. terrea:treJ na:'a1 ou aérea pua
fora do território nacional, em de..
clarnçlo de guerra e em cumprin:ento de obrll'açõea 2ssumida, pelo
Brull como membro de oraanlzaçõu
In:ernaclüOat. ou em Virtude de tratados, eonvençõu. acOrdol. res01uçõ9
d. consulta, pl&n01 do. defes&, ou
~ualsquer 0"t1'Ol, 'nr..ndlmentos di·
plomátlco. ou mllltlr... s6 lerá fel.
ta, nos termos da C:,mUtuu;io, com
autorização do ConSresso Nacional.
Pará:;rato unico. O disposto neate
artigo não se aplica aos cu~ consti..
tucionais de repulsa à mvoão ou à
ai"'"ão estrangeira. (CoMUtulçlo
Fecleral Art. 7.~. n.- n e Art. 47,
nl1mel"O VIn, in fine>.

Art. 2.- Nio necessita dft autort.-

zaçAo previ&ta no artiro ilDtertor o

movimento de fórçu terr~tres. ria..
vais e al!!rc:lS procel,!lado dentro da

zona de
def!nida

s~gurllnça

aérea e ma.r1tIma,

p~l05 órgio! m1l1tares- com..
pet:mtas, corno necessária à proteção e à defeu do moral brasileiro.

Art. 3. D • &:ta leI entrar. em vi..
gor na data d~ !!lua publtcaçio, re..
.vogadas a.s w1ipc.sições em contririo.
. ,

•.

Rio de Janeiro, em 17 de novem.bro de 1956; 135.° da Independência
e 68 D da &epubllca.
JUSCI::L1No KtJlIrrscm:JO:

Neretl Ramos
António Alvel CAmara
Henrulue Lott
JOlt Carlos de Macedo

SoareI

Jwé Maria Alkmim
Lúcio Meira
Mino M eneghettl
Clóu!& Salgado
Parlifal Ba"olo

Hennque FIeiu"
Mauricio ele M<delroa.
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COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

I-RELATÓRIO

Nos tl:mlos da Lei nO 2.953, de 1956, que fixa normas para
lCIIleS5Il de tropas brasileiras para o exterior, o Poder Executivo submete à
considençlo do Congresso Nacional pedido de reoovaçIo do prazo de
penlllD&u:ia do COBRAVEN na Missio de Verificaçio da ONU em
Angola ~ UNAVEM m.
A atual autorizaçIo do Congresso Nacional ptIlll a
pllticipaçio de tropas brasileiras na Missio da ONU em território
1DgOlmo, cooccdida pelo decmo Iegisllltivo n° 31, de 16 de dezembro de
1994, vigora de setembro de 1995 a agosto de 1996.
A CODIissio de Relações Exteriores, analisado o teor da
Mensagem Presidencial de nO 535, com as peculiaridades inerentes à
missIo sob comento, bem come as repercussões que dela t&n advindo e
que, seguI'lIlI1ente, lIOItearIo o desenvolvimento de relações de cooperaçIo
~ca, técnica, politica e cultural,
opinou, W1lIIlimemente, pela
lIproVlIÇio da Mensagem, DOS tl:mlos do presente
Projeto de Decreto
Legislativo.
É o relatório.

III -

A Comissão de Defesa Nacional, em reunião ordinária
realizada hoje, opinou, unanimemente, pela aprovação do Projeto de
Decreto Legislativa nO 288/96, nos termos do parecer do Relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Elias Murad - Presidente, Jair Bolsonaro, José
Genoíno Werner Wanderar, MauríciO Campos, Luciano Pizzatto,
Rogério Silva, Moisés Lipnik, Marquinho Chedid, Ari Kara, Ricardo Izar,
José Pinotti, Haroldo Lima, Rommel Feijó e Vilmar Rocha.

sala da Comissão, em 03 de julho de 1996.

PARECER DA

naquele pais.
Trata-se de uma iniciativa conjunta do Governo Federal e
dos Governos Estaduais, sendo um exemplo da colaboraçio dos vários
niveis governamentais no cwnprimento do 3rt. 4°, incisos n, VI, VII e IX da
Constituiçio Federal de 1988.
A África Austral, e Angola em particu1ac, é uma área de
interesse estratégico para o Brasil,. com a qual devemos aprofundar nossas
relaçlles. Além de parceiro na Zona de Paz e Cooperaçio do AtlBntico Sul e
na Comunidade de Palses de Língua Portuguesa, Angola é um pais aliado
do Brasil nos mais importantes foros multilaterais e, também, apresenta
grlII1de potencial ecooômico e, uma vez consolidado o processo de paz,
creseerIo as oportunidades de negócio para o Brasil, sobretudo em áreas
como a construçio civil, minenIçio, prospecçllo de petróIeo-e agropecuária.
A participaçlo de nossos militares em contingentes dessa
DItureza tem trazido uma série de beneficios intrinsecamente ligados à
operacionalidade das forças participantes, positivando ainda mais o papel
da Doutrina Militar .
Ao encerrar o mandato, em agosto próximo, a ~cia
do contingente militar brasileiro na UNAVEM m é fundamental para o
sucesso dessa importante missio da ONU, pondo fim a uma guerra que já
ceifou a vida de aproximadamente um milhio de pessoas e resultou em
mais de cinco milhões de refugiados e deslocados internos.
A retirada do contingente brasileiro em agosto próximo
colocaria em risco a missIo da ONU, pois deixaria sem supervísio uma
grlIIlde área do pais, o que inviabilizaria o fomecimento de l!iuda
hwnanitária e incentivaria o aumento de violações de cessar-fogo, de atos de
banditismo e de atentados contra os direitos humanos.
Assim, tanto por razões humanitârias, quanto por IllZÕeS
operacionllÍS e, ainda, pela afirmaç1lo de laços de parceria com Angola e
com os pllÍSeS membros da ONU, voto pela aprovaç!o do Projeto de
Det.ceto Legislativo nO 288, na fonna apresentada pela Comiss!o de
Relações Exteriores.
Sala da Comissão, em 03 de julho de 1996.

~~

Deputado Vilmar Rocha
Exercício da Presidência

no

I I - VOTO DO RELATOR
O Brasil tem participado da Missio de Verificaçio das
NlIÇiles Unidas em Angola (UNAVEM) desde 1989. Atualmente, o Brasil
é o maior contribuinte de tropas da UNAVEM, com mais de 1100 homens

PARECER DA COMISSÃO

~

COMISSÃo DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu
ao Congresso Nacional, por meio da Mensagem nO 535/%, o pedido de
renovação do prazo de permanência do COBRAVEN na Missão de
Verificação da ONU em Angola - UNAVEM m.
A autorização concedida pelo decreto legislativo n° 31, de 16
de dezembro de 1994, teve inicio em setembro de 1995 e vigora até o
próximo mês de agosto de 1996.
A apreciação da citada Mensagem pela douta Comissão de
Relaçõcs Exteriores resultou na aprovação unânime da renovação do prazo,
nos tennos do presente Projeto de Decreto Legislativo, ficando ressaltada a
. importância da presença de nossas tropas em território angolano, bem como
o retrocesso e as repercussões internacionais que podem advir de uma
retirada de nosso contingente em agosto próximo.
A matéria, ora sob comento nesta Comissão, foi
simultaneamente distribuida à Comissão de Defesa Nacional para
manifestação quanto ao mérito, sendo do conhecimento deste relator de
que. no mérito, o Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado por
unanimidade naquela Comissão, em reunião extraordinária no último dia 03
de julho do corrente ano.
É o relatório.

I I - VOTO DO RELATOR

A Mensagem n° 535/96, do Poder Executivo, foi elaborada
em consonância com a Lei n° 2.953 de 1956.
A renovação do prazo atende os pressupostos,
constitucionalmente estabelecidos. do Art. 4°, incisos 11, VI. VII e IX de
nossa Carta Magna, além de ~er matéria de atribuição exclusiva do
Congresso Nacional (an. 49, inciso I) a ser objeto de Decreto Legislativo
(art. 59, inciso VI).
Quanto à iniciativa, de Comissão da Câmara dos Deputados,
encontra respaldo no art. 109, § 2° do Regimento Interno da Casa
Os preceitos legais e regimentais relativos à juridicidade e à
boa técnica legislativa estão atendidos, não merecendo reparos.
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Diante do acima e"l'Osto, meu voto é pela
constitucionalidade. juridicidade e boa técnica legislativa deste Projeto de
Decreto Legislativo n° :88/96.
Sala da Comissão, em

JC de julho de 1996.

Q ~ (;~~i111
AFFON~ L

Art. 20 - Para efeito desta Lei. detine-se como:

I - Navegação de cabotagem. toda navegação realizada por
embarcação que. saindo de um porto nacional destine-se a outro porto
nacional e que. para tal, utilize a via marítima. bem como. ao longo da
costa ou na zona econômica exclusiva. nos serviços de apoio marítimo às
atividades de pesquisas e lavra de jazidas de petróleo. gás natura! e outros
hidrocarbonetos:
li - Navegação interior: toda navegação realizada por
embarcaçiles em vias tluviais. lacustres e áreas portuárias nacionais;

Deputado ALMINO
Relator

1lI - Embarca~ão nacional: embarcação registrada no Brasil
segundo os requisitos legais para registro de propriedade de embarcação no
Pais;

III_PARECER DA CDMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiç~ e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, ~uridicidade e técnica legislativa da Projeta de Decreta Legislativo n2 288/96, nos
termos do parecer do Relator, Deputado Almino Affonso.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
AioysiQ Nunes Ferreira - Presidente, vicente
Cascione, Nestor Duarte e Vicente Arruda - Vice-Presidentes,
Antônio das Santas, Benedita de Lira, Nelson Trad, Paes
Landim, Régis de Oliveira, Rodrigues Palma, vilmar Rocha,
Ary Kara, De Velasco, Eudoro Pedroza, Gilvan Freire, Ivandro
Cunha Lima, ~Dão Natal, José Luiz Clerot, Adhemar de Barros
Filho, Adylson Motta, Alzira Ewerton, Ary Valadão, Gerson
Peres, Jair Siqueira, José Rezende, Prisco Viana, Almino
Affcnso, Danilo de Castra, Edson Silva, Marconi Perillo,
Nicias Ribeiro, welson Gasparini, Zulaiê Cabra, José Genoíno, Luiz Mainardi, Marcelo Déda, Mílton Mendes, Mílton Temer, Coriolano Sales, ~nio Bacci, Aldo Arantes, Jair Soares,
Jairo Azi, Júlio César, Magna Bacelar, Philomeno Rodrigues,
Fernanda Diniz e Nilson Gibson.
Sala da Comissão, em 10 de julho de 1996

Deputado
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IV - Armador: pessoa tisica ou jurídica que, em seu nome e
sob sua responsabilidade. apresta a embarcação para sua utilização, pondoa. ou não. a navegar por sua conta:
V - Armador nacional: pessoa fisica. brasileira. residente no
País: entidade de direito público interno ou entidade de administração
indireta ou empresa brasileira. constituída de acordo com as leis do País:
VI - Proprietário: é a pessoa fisica ou jurídica em nome de
quem a embarcação está registrada;
VII • Afretador: é. aquele que recebe a embarcação em
fretamento para explora-Ia numa das formas de utilização previstas pelo
.
direito marítimo;
VIII- Comandante: denominação genérica do tripulante que

é responsável pela operação, manutenção e condições de segurança da
embarcação, carga e pessoas a bordo;
IX - Tripulantes: profissionais habilitados que exercem
funções na operação da embarcaçãO;
X - Embarcação de registro e bandeira brasileira: é a
embarcação registrada no registro de propriedade marítima, no Tribunal
Marítimo e inscrita numa Capitania, Delegacia ou Agência.
Art. 3° - O transporte de mercadoria na navegação de
cabotagem e interior é privativo de embarcações de registro e bandeiras
brasileira, observando-se as seguintes condições excepcionais, em que
poderão ser utilizadas embarcações estrangeiras, previamente autorizadas
pelo Ministério dos Transportes:

Presidente

PROJETO DE LEI N° 846-A, DE 1995
(Da Sra. Socorro Gomes)
Regulamenta o parágrafo única do artigo 178 da Consti
tuição Federal. Pendente de parecer da Comissão Especial.

I - Quando o proprietário da embarcação ou embarcações
registradas em pais estrangeiro, que .pretenda operar na navegação de
cabotagem brasileira, possuir embarcações de registro e bandeiras
brasileiras operando na navegação de cabotagem brasileira em número e
tonelagem de arqueação bruta igual ou superior àquela de bandeira
estrangeira que pretenda colocar em operação na navegação de cabotagem
brasileira;
11 - Quando registrada em país participante de acordo
internacional ratificado pelo Brasi~ objetivando o intercâmbio comercial em
mercado comum, respeitando o princípio de reciprocidade;

m-

(PROJETO DE LEI N9 846, DE 1995, TENDO APENSADOS
DE N9s. 1.125/95, 907/95, 1.302/95 e 1.392/95)

OS

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 - O transporte aquaviário de mercadoria. na
navegação de cabotagem e interior, será regulamentado nos termos desta
lei. tendo-se em vista a necessidade de manutenção de frota própria
nacional. em atendimento das exigências do papel estratégico da atividade
mercante marinheira e da segurança nacional.

AfretaQas a armadores nacionais com tripulação e
comandantes brasileiros, para suprir inexistência de embarcação nacional
adequada, para o transporte de cargas especiais;
IV - Afrctacla a armadores nacionais com tripulação e
comandantes brasileiros quando a tonelagem a ser transportada exceder a
capacidade total de transportar pelas embarcações nacionais;
V - Afretadas a armadores nacionais em sitnação de estado
de calamidade pública. decretada em região do pais. qne determine a
necessidade de transporte de pessoal. do tornecimento imediato de
combustiveis. medicamentos e gêneros alimentícios. desde qne não haja
disponibilidade de embarcações nacionais adequadas.
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Art. 4" - As embarcações estrangeiras em' apoio maritimo às
atividades de pesquisas e lavra de jazidas. gás natural e outros
hidrocarbonetos. poderão operar ao longo da costa brasileira ou zona
econômica exclusiva. fretadas ou não por arllllldores nacionais. desde que
não existam embarcações nacionais com caractelÍsticas semelhantes de
desempenho e tripuladas por pelo menos 2/3 (dois terços) de brasileiros,
entre os quais um mínimo de 2 (dois) oticiais de Marinha Mercante
brasileiros.
Art. 5°· Serilo brasileiros os comandantes e tripulações dos
navios de registros e bandeiras braSileíras que operem na Navegaçio de
cabotagem e interior.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em

de

de 1995

JUSTIFICAÇÃO
Com a promulgação, pelo Congresso Nacional da' Emenda
CllI1stitucional que alterou o Art. 178 da Constituição FederaL remetendo à
Lei Complementar o ordenamento' sobre a navegação de cabotagem e
interior. torn!?u-sc oportuno a apresentação deste Projeto Lei.
E incontestável a necessidade de se garantir li navegação de
cabotagem e interior privativas de embarcações nacionais. Toma-se
oportuno lembrar que a argumentação que acompenhou a Proposta de
Emenda ConstitucionaL PEC de N° 07195. apresentada pelo Governo, que
resultou na retirada do texto constitucional de detalhamento sobre a
navega9ào de cabotagem e interior -o Govemó justiticou ópenas que a
iniciativa teve por objetivo retirar do texto constitucional matéria. cuja
regulamentaçl1o. estaria melhor disposta em nOrllla infraconstitucional, nao
retêrindo-se. em momento algum. ao mérito da questão. Também no
Relatório levado a aprec:iação do 'Plenário da Comissão de Constituição.
Justiça e Redação, os argumentos nos levam a concluir pela incontestável
necessidade de se garantir a navegação de cabotagem e interior privativas
de embarcações nacionais.
Na Comissão Especial da Câmara - responsável pela análise e
parecer sobre a matéria • os depoimentos prestados. mesmo aqueles que
defendiam a proposta enviada pelo Executivo. alegavam as mesmas r3ZÕCS
usadas pelo 'autor da emenda. ou seja, a inadequação da reserva a
embarcações nacionais na cabotagem e interior por via constitucional. Ora..
mais uma vez não houve contraditório ao mérito. e sim a propriedade das
normas legais.
A reílexA:o sobre os dados que envolvem a matéria. corroboram
com nossas convicções sobre a procedência de manter reservado a
embarcações nacionais a navegação de cabotagem e interior. Se nos
dctiverll10ll aos aspectos econômicos, abrir a cabotagem a embarcações
cstrangeiras seria CXl:CSsivamente perverso aos interesses da nação. Vale
considerar que o mercado da cabotagem corresponde a cerca de 300
milhões de d6larcs por ano. e são transportados cerca de 68 milhões de
toneladas de carga pela nossa cabotagem. dos quais 49 milhões de
toneladas do granéis llquidos, basicamente petróleo e seus derivados, 18
milhões de toneladas 510 '-granéis sólidos e tão somente 1 milhão de
toneladas. de carga geraL onde estilo as chamadas cargas nobres, de alto

valor agregado.
No Brasil, atualmente, pagamos pelo serviço de frete cerca de
US$ 5 bilhões lano. sendo que apenas 7.7~fo deste total é paiO pelo serviço
ele frete realizado por embarcações nacionais próprias. Isto significa uma
evaio de divisas de cerca de USS 4.5 bilhõcs fano. An pagarmos o frete ao
navio estranieiro estamos dando emprego ao marítimo de outro país em
-detrimento ~ marítimo brasileiro. nio estamos promovendo a Construção

Naval Brasileira. estamos inviabilizando a manutenção de frota própria. ou
~a. estamos sem independência e soberania no transporte marítimo de
nossas mercadorias. Abrir a navegação de cabotagem l\ navios estrangeiros
seria naufragar de vez qualquer possibilidade de superação desse quadro.

É relevante observar que o futuro de nosso comércio exterior
"5tá intrinsecamente ligado à nossa soberania no transporte marítimo. Isto.
considerando que 95% do transporte do nosso Comércio Internacional é
feito por navios. O governo tem exaustivamente divulgado sua intenção de
alcançar a marca dos USS 200 bilhõcs em nosso comércio exterior, até o
final da década. O que representa dizer que telÍamos neste caso. gastos
superiores a USS IS bilhões somente com o pagamento de fretes para
transportar as mercadorias de nosso comércio. na exportação e importação.
Tudo nos leva a perceber a importância de desenvolver a nossa constTllção
naval e possibilitar a manutenção de uma frota própria.
Lembramos ainda que os paises envolvidos no MERCOSUL.
reconhecem a privacidade de suas respectivas navegações de cabotagem e
interior.
O transporte interno. de mercadorias e de pessoas, em quase
todos os paiscs do mundo, é feito exclusivamente por uacionais. A
navegação de cabotagem é privativa de embarcações nacionais nas
principais potências marítimas. citando-se como exemplo os Estados
Unidos, França, Japio. Holanda. Alemanha. Grécia. etc. Para se ter noção
dos cuidados que os E.U.A tomam com sua navegação costeira. na rodada
uruguaia do GATT, não permitiram incluir, no item sobre serviços, a
liberação do transporte maritimo internacional e também o de Cabotagem.
. O Ministro da Marinha • nos dias em que sucedeu a
promulgação da emenda ao Art. 178 da Constituição Federal pelo
CongTCS80 Naciona~ declarou publicamente. suas preocupaçÕCS quanto a
uma eventual abertura da navegação de cabotagem. Assim disse o Ministro:
"Isso não se tàz em nenhum lugar do mundo". Argumentando, também,
sobre os perigos em situações de guerra, transporte de carga militar, bem
como outras questões estratégicas.
Muitas outras argumentaçlícs poderíamos desenvolver aqui,
pefa justificar a manutenção da navegação de cabotagem e interior restrita
a embarcações de registro e bandeira .brasileíra, porém. parece-no!! óbvio a
importância de manter tal restrição.
'
Silo estes os motivos que nos leva ll,8prescntar. nos termos em
que segue, esta proposição de regulamentação do parágrafo único do Ar!.
178 do Constituição Federal.
Sala das Sessões.

(3 ' de agosto de 1995

"lEGISl.Açlo CITAOA ANEXADA 'EI.A

COORDENAÇlo DE ESTlJDOS LEGISLATlVOS.ctDl"

ElIElIIlA CONSTlTUClaI1lL 11' 7

Altera o art. 171 da COnstituiçAo
rederal e dispO. .obre •
de MedidAs ProYiaóriaa ..

adoçlo

Aa lias.. da C....r. dos Deputados e do Senado Federal, noa
teDlOa do f 3- do art. rfjD da COnatltulçlo Fede.t;'~l prosufq.....
••quinte ben.cla ao texto e:em.titucional:
'

Art.I- 0- art.' 178 da COnatitulçl.o Federal pasaa • vigorar coa

a aeguinte re<laçlo:

·Art. nl. li. '1ei diapor. sObre. a ordenaçAo· dos tranaportea
.•tree, aquitico • terr,.tre" daTendo, quanto i ordenaçao do transporte
intemacionaJ" ~.rnr oa acordos firudoa pela unilo, atendido o
principio da reciprocidade.
far'grafo dnico. lia ordenaçlo do transporte aq9t!co, a lei
••tabeleceri. as condlçO.. _ que o transporte de sere.dor!.. na
cabotag-.
n&y.gaçlo interior podarlo aar feitoa por eabarcaçOea

•• trmq.ir
•
~ ..2· Fica lncluldo o aeguinte art. 246 no Titulo IX DiapoaiçOaa COutitucionaia Gerai.-:

-na.
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"Art.246. t ..edada • .doç.lo de IUdida pro..is6ri. Da
requluient.çlo· de .rti;o da conotituiçlo CUjo redaçao tenho oido
alterada por . .ia de . .nda prOllUlgada • p«rtir de 1995.··
BraoiÚ., 15

Ile..

de .;o.to de 1995

da Clar. do. Deput.doo

lIe..

do

..

sanado

846/95,1.125195,907195,1.302195 a ".392195, encabeçando a apreciaçAo o
Projeto de Lei ri' 848195.
Publique-se.
EmJ.ôl05 /96.

.

.f-r .

Fedaral

Senador J08' Sarney

Deputado Lula Eduardo

Presidente

pr.slden~f.l

Ileput..do ·Ilon.ldo Pera
1- Vice-Presidente

Senador 'feotonio Vilela r11bo
1- Vice-Presidente

Deput.do Bato Hanour
2- Vice-Presidente

sen.dor' Jt1lio C_o
2- Vice-Presidente

Deput.do IIiloo!" caçoo
1- SecretArio

Senador Odacir Soar••
1- Secretirio

Deputado _Leopoldo Be.sone
2- SecretArio

S....dor Ronan calheiros
2- SecretArio

Deput.do Benedito ·Dcainl1o.

Senador Levy Dia..

Deput.do Joio Henrique
4· Secret'riQ

S...ador- Ernend.. AIIora
4- Secret'rl0

3- Secret'rio
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ATO DA PREsmtNCIA

3- Searet'rio

o Presidente da CAmata dos Deputados, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso lI, do artigo 34 do
Regimento Interno,
DECIDE

DECISÃO DA PRESIDêNCIA
Encontram-se em tremilaçAo na ClIS8 os ProJetoll de Lei "
lI46IV5, da Oepyt.ada SOCO!!!l Gomes que niguJlJment8 o pa~l'IJfo único
de artigo 178 da Constif~o Fedel'lJ/; 907196, do Deputado L,proy!ta
Vjeirll, que regulamenta o artigo 178 e SlIU p8~rafo único, no qlJll c6z
respeito à ordenação do lranspor19 aqull\IÍário; 1.125191, lIlL.f*
~ que dit;p6e IJObre a ordenaç60 do trans~ BqlJ8v1Srio e dá

a11er1r o Ato que coastituiu a Comisdo EspeçW
destinada a apreciar e dar parecer sobre o Projeto de Lei 0° 1.125, de 1995,
do Poder Executivo, que "dispõe sobre a ordenaç40 do lransporte aquaviário
e dá outras providencias", paIlI detenninsr que a ComissIo Especial em
apreço passará, doravante, a apreciar e dar parecér sobre o Projeto de Lei 0°
846, de 1995, da Sa1bora Deputada Socorro Gomes, que "regulamenta o
parágrafo único do artigo 178 da CollltituiçAo Federal" e. seus apensados,
confOlllle decislo desta Presid!ncia, de 23.05.96.

outras providências; 1.3021815, do peputado Mjro Tgjxeira. que regulamenta
o transporl8 de ITItJl'C8dorias na navegaçlo de cabotagem e interior de que
trata o artigo 178 da Constituíçlkl Federal; e 1.3i2J'll5, do Deoutaclo Jo"
.G.!!l:!!Im!! Yasconcellos, que regulamenta o artlgo 178 da Constituiçllo
Federal, no que diz respeito ao transporte aquaviário.
Em virtude de cIecido desta Presidência, datade de 31 de
janeiro de 1996, quando o Congresso NBClonal estava reunido em
convoceçAo axtraordinária, o projeto de Lei nO 1.125195 foi desapenaado do
Projeto de Lei nO 846/95, tendo em vista o dilpOlto no artigo 57, § 7°, da
ConslituiçAo Fedelal. Na mesma oportunidade, foi conslitulda ComiHlo
Especial pera emitir parecer conclusivo sobre a mattria, 110$ termos do
artigo 34, Inciso 11, do Regimento lntamo da Cêmara dos Deputados.
Finda a convocaçao extraordinWia, • Deputada Socorro
GomelI requereu à Presidência a lnlmitaçAo conjunta dos Projetos de Lei
n"s 1.125195 e 846195, haja vista nIo mais prevalecer, na I18S8Ao legislativa
ordinária, a regra prevista no artigo 57, § 7", da ConstituiçAo Federal. Foi
deferida a solicitaçlo, e ambos os Projetos passarem a ser axaminados pela
Comlsslio Especial criada.
Obllerva-tlll, no entanto, que a apensaçio solicitada foi
deferida, dando-se precedência 80 Projeto de ~i ri' 1.125195, já que a
Comisslio Especial foi constitulda pare emitir parecer sobre ala. Dessa
fO!Tna, o Projeto da Lei ri' 846195, que outrora fora o principal, passara a ser
o apenaado e encaminhado ao exama daquele órgão Técnico. Revendo
essa apensaçAo, verifica-se que ela contrariou o dispositivo regimental
pertinente, que detennina a precedência das proposiç6es mais antigas (ar!.
143,11, "b").
Nesse sentido, revejo o despacho que determinou a
apensaçAo do Projeto de Lei ri' 846195 ao Proi4lto de Lei ri' 1.125195, pare
inverter a ordem, passando a ser o principal o Projeto de Lei ri' 846195,
tendo em vista ser a proposiçAo mais antiga e ter a precedência regimental.
Esclareço, ainda, que a CornissAo Especial permanece com o mesmo
objetivo dantes conflQUrado, qual seja o de apreciar os Projetos de Lei n"s

PROJETO DE LEI N° 1.125, DE 1995
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N· 1.093195
Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e
dá outras providências.
(APENSADO AO PROJETO DE LEI N9 846. DE 1995)

o CONGRESSO NACIONAL decreto:
CIpfluIo I

Do Âmbito de Apllcaçlo
Art. I· Esta Leioe aplica:
I . IOIIf11lIldorel e embamlçlles bruileiros;

n • 11 ém!wcaçlles estrangeiras ar",tadu por armadon:s bruileiros;

m • &OI armadores e

inlernacionais fmnadol pel. Unilo.

emban:lÇlles eSlrangoiro<, quando amparodol por lCordoo

Pmgrafo llnico. Excetuam·.. do di5pOJlO neste artigo:
comerciais;

I-

05. naviOl

de guerra e de Estado que nlo estejam empregadol em atlvidldel

n . as emban:lÇÕOS de esporte e =io;

m - as embon:lÇlles de turismo;
IV • as emban:lÇÕOS de pesca.
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CapftuIoU
Ou DefmiçOes

Art. Z' Para os efeitos desta Lei. flCalll estabêlecidu UICJUÜ1IeI defiftiçGea:

I . afretamento I cuco nu: contrato em virtude do qual o af1'eIador tem oi {IOIII. o
uso e o controle da embarcaçlo. por tempo determinado. incIulncSo o dUeito de . . . . o
Comandante c ItripulIÇIo;

n . afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador recebe
emblrcaçlo armada e tripulada para opert-Ia por tempo determinado:

I

m . afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o fretador ae obrip I
colocar l\ todo ou parte di? lJIl.1a embarcIÇIo. com tripuIaçlO. 1 disposiçlo do afretador pva efetuar,
transporte em uma ou mlls Vlqens;
IV • armador brasileiro: pessoa física residente e domiciliada no PaIs ou empresa
brasileira, autoriudu pelo órglo competente;
V • embarcaçlo brasileira: a que tem o direito de arvorar a bandeira brasileira;
VI • navegaçlo de apoio: a realizada para o apoio loJCstico a emblrcações e
instalações marítimas;
brasileiro;

vn .

navegaçlo de cabotagem: a realiuda entre portos ou pontos do litoral

vm· navegaçlointerior: a realizada em hidrovias interiores. em percurSo nlCional

ou internacional;

IX • navepçlo de longo curso: I realiuda entre portos brasileiros e estJ:'In&'eiroI
X • suspendo provisória de bandeira: ato pelo qual o proprieWio da embarcaçlo
suspende temporariamente o uso da bandeira de origem. a fim de que a emlwcaçlo aejl inlcrita
em reaistro de outro paf's.
Capítulo m
Da Bandeira das Embarcaçl:les
Art. ~ Terlo o direito de arvorar a bandeira brasileira as embarcIÇaes:

I . inscritas no Registro de Propriedade Marítima, de propriedade de peuoa fIsica
re5idente e domiciliada no País ou ~ empresa brasileira;

n . sob contrato de afretamento a casco nu. por armador brasileiro. c:ondicionado 1
suspendo provisória de bandeira no país de origem.
LapllUio lV

Da TripulIÇAo
Art. 4- Nu emblrcaçl:les de bandeira brasileira serIo necessariamente bnsileiros o
Comandante e o Chefe de M4quinas.

CapftutoV
Dos Regimes de NaveglÇlo

Ar\. S" A operaçIo ou explnraçlo do transporte de mercadorias na navepçlo de
longo curso 6 aberta aos armadores e embarcações de todos os países, obaervldol OI acordoI
firmados pela Unilo. atendido o princípio da reciprocidade.

Art. 6- A operaçlo ou exploraçlo da navepçlo interior de percurso .internacional •
aberta aos armadores e embarcaçi5es de todos os países, na forma dos acordos fumadol pela UIliIo.
atendido o princípio da reciprocidade.
Att. ,. As embarcaçl:les estrangeiras poderio participar do transporte de
mercadorias na navegaçlo de cabota~ e na naveglÇlo interior de pe1'CII1'8O nacional. bem como
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da navegaçlo de apoio. quando afretadas por armadores brasileiros, observado o disposto nos
artigos 9" e 10 desta Lei.
.
.
Capítulo VI
. Dos Arrelamentos de EmbartaÇões

Art. se O armador brasilciro podcrt afretar embarcaçikSbmileiru e
por viagem. por rempo e a cuco nu.

esttanseuu

Art. 9" O afretamenlo de embartaÇlo estrangeira por viagem e por rempo. para
operai' no transporte de mercadorias na naveglÇlo de cabotagem ou na interior de percurso
nacional. bem como na navegaçlo de apoio. depende de autorizaçlo do ót'glo competente e só
podert ocorrer nos seguintes casos:
. I - inexistencia ou indisponibilidade de embarcaçlo de bandeira brasileira do tipo e
porte adequados para o transporte ou apoio pretendido;

11 ~ interesse pl1blico. devidamente justifICado.
Art. ~O. Independe de autorizaçio o afretamento de embarcaçlo:
I - de bandeira bruileira e de embarcaçlo estrangeira para a navepçlo de IonlO
4.:urso'ouintcrior úc pcr4.:urso illl4.:l'IIac.:iullal;
11 - de bandeira brasilcira para a navegaçlo de cabotagem. interior e de apoio;
- In - estrangeira a ca.'lco nu. com suspensio de bandeira, para a navegaçlo de
cabotagem. navegação interior de percurso nacional e navegação de apoio,

Capítulo VII
Do Apoio ao Desenvolvimento da Marinha Mercante

Art. 11. Fica instituído o Registro Especial
registradas embarcações bra.~i1eiras. operadas por armadon.s
navegação de longo curso e intcrior de pcrcl!rso intcrnacional.
aplicada.~

Bra.~ileiro. no qual
bra.~i1eiros.· que se

poderio ser

destinarem l

Parágrafo l1nico. Às embarcações registrada.~ no Registro Especial Brasileiro serlo
normas especiais de caráler fiscal. aduaneiro. previdenciário. trabalhista e securitário.

Capítulo VIII
Da.'! Infrações e Sanções
Art. 12. A inobservância do disposto nesta Lei sujeitará
cem por cento do valor do frete. conforme definido em regulamento.

(J

infrator a multa de

a~

Capílulo IX
Das Disposições Finais
Art. 13. A ordenação da direção civil do transporte aquaviário em situação de
lensio. emergência ou guerra terá sua composição. organi7.ação administrativa e âmbito de
coordenação nacional definidos pelo Poder Executivo.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
I

Art.15. Revogam-se os Decretos-leis nOs. 666. de 2 de julho de 1969.687. de 16 de
julho de 1969. e 1.143. de 30 de dezembro de 1970.

Brasflia,
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELO AUTOR
DECREI'O-tEI N' 666 ,TtILHO DE

1')&

~ DI:

1969

lft1tltu' CI obngatonedad.: de tran.tporte eM navIo de ban/1elrCl oraSIlelra e dá outrcu prol;laenc:a,.

o

Presic1!nte da Republlca, no uso

da atr bUlçáo que lhe contere o I l'
do artiro 21' do Ato Institucional n' 50

de 13 de dezembro .1e t9til]. dl!ere!a:
Art. l° A Sup~rntendénci& NaciOnal oa Marinha Mercante - .....••
SUNAMAN. no exerclc!o de sua 1;10çao r~ulador' do trauI.lorte marlUmo. cabe disciplinar e ..:ontrolar. mediante resoluçóll& que expemr. a ;:art1clpac;io da frota mercante nacll.nal
d~ linhas Internaclon&l.S de lUV~a.
çao.
Parárralo unico. Para lJ5 f'feltal
·cest. artigo. aeverão predcmln&r. DO
trafeJO entre o Brasil e '>s oema:s
palse5 os armadores naCionais do
paiS exporta.aol e ImpOrtador ~e merc3Gorlas. ate lUe sela UUI r a a. Igualdade d! partlclpacáo entre 'li mesmoa armaaores preconizada ~~Ia ;>DlIuca braslle ra de transporte 11 IUltlmo mternaClonal.
Art. 2° !!:ert feito, Obrlga!bf'amente. em navlOI de bande,:' orasJlelra.
respeitadO o pl1Oclplo da r~lprOCI
d&de. o tran.srorte de inerr.l.l1t.rlas
Importaaa. por qualquer ·>r;rao da
&4mlDlstraçlo publ ca feder.... est.....
dual e municipal. direta ou Indireta
1.1CIUSIYe empr.s publlcaa ., ~cc'e
dl'les de economia mllta. bem como
U
Importadas com quaisquer fayores governamentais e. a nda, L' adqulrldaa com f;nanclamento. t"tal ou
parcial. de estabeleCimento ,flclal d'
credito. USIM lambem com financlam!nto externo.. concealdos a orelos da admln .traçlo pUblica tec1eralo dareta ou U1dlretl..
•
I 1° Estão ·gualment.l'" lIuJeltAa •
nbrigatOr.edade prllY"tI. neste attliO
., mercadorias nacionais '!XportSClLS
conl quaa.squer dos beneflcios r..ele d!-'
ferldcs.
I 29 A obrigatoriedade preyl.ta neste artlp:o sera extens. YO U R1erCII(IlJriU cUJO transporte esteJll re'lulllo10
em acOrdos ou conYenlOl Urm&401 ou
reconheclao. pelas autortd&4es braI'Ilelru ob~ecldas u cond.çõ!!S nOll
mesmOl flxadu.
.\rI. 39 As cargas de Imporo,açao ou
nportaçlo ,U1cutadu olUllltbnamentf' ao transporte em naVIos de
bandeira brUIlelra. poo'.'r&o larr 11ber&du em fa,or da b&n~:ra ao
paiS exportador ou importa.1or. poudf'radamente are 50"," de ,eu total.
desde que a legislaçio '1'1 1 ais ':0/0pr&401' ou vendedor conceaa. I' ~IO
meneis Igual tratamento em relaçao
aOl na'flOS de bandeira ulo.Iileira.
I l' Em caso de absolUta 11l.14 d.
nay oa de bandeara. bruuelra proprlOl ou atretados. par. o ralLspon,

n.

do total ou oe parte da perr.I!:lIa~<!m
_"l'\ , ....
"'1&'1>"""" ..........."'""'" . .
1Jberaoa em tavor de navio oa Dandel"l 1:10 pais ezpartse10r ou 1mP;1l'lador.
I 2' Caso nio h- ja DaVI,) dI! bandeIra OI Iof lol!lra ou aa oannelra dO
Importaoor ou expoptaaor O'm 1'061çác. par. o embarque da car!;a, poaera a supermtendéncla NaCional a.
Marmba MercantAl. a IIf'U ~ X:-:1I11190
criténo liDerar o transporte pll'a nay o de terC!lra bandeira 'l5per.ltll~:l.
mente deSIgnado.
I 3° Quanoo a export.açio .:lU ImporUlc;ao tOr feita para ou ne PIIIJ
que nao se,. serVido por oa7105 nl\c onlllS de amou as o3.nderu .raportadora ou exporlaoora af' mercadona ~u,elta a hberacao. a ::UD?rllltend~ncla NaCional Oft Mannna Mercantf' lua a Iioeraçao prUla I1HS
:arglS l1e que trata este OeCretl\.lel
j~l!Znando o tranSportadOr.
.
Art 41' Os atos do Poder F.xllCut vn.
lue objetivem prot!~er e !'e,zuulr o
;ransporte mantlmo ae mer~a.:1urIU
le e p:lra POrtOS naclona:! ~o ~e apuam 1 Conter!ncll
PIes a :'coros, a rat~IQS de Iretes '.lU 'F C1rll:lS
a contrates. Q!'sl1r que delltf!S atos
art c:pe li Ccmpanhla ae 'lal/!'Jac:\o
.:oya B "8.5l1elrO com ou ~em a. fIlnores B e!a a,.csOClados bem COINo 11
ua:Quer armadol o~asllelro previa.
lente autorizado pela SUp.!rlDtrn~ncla
Nac onal da Marinha MerUlte para uafego !speclflco.
Art. 5'> Plra OI !lns deste Decretoel conSidera-se naVIo de .,anaelr.
·a.sllelra o navio afretado por em'~a braa;leira deyldamentAI autorlda a funcionar no trlironllPorte de
'go curso.
Art. 6° F.:nt!nde-se como tavor Itorr.amental oualquer lsençan ou reçan tTlblltarla, tratamento tl\~lfa.prntec onlsta e benefiCIo ae QUlll~r natureza concedido Delo GoverFedera'.
f"" ..... , " . . .

n

•

Art, 7° Para a perf!lta -l[!cuçlO
dúte Decreto-Lel. a Supermt·mdencla NaCional da Marinha Mer~ante SUNAMAM - podera eat&bl!l'!cer os
meJOlI e normas necessaraos AO contrOI! de embarque bem como ~eaUl
sltaT documentos pape a. proce.slll!ls e
informal;ÓI!! de quaisquer 'lrltaOs da
admmistraca<' pUblica federal_ psta·
dual e municipal. d reta ou tnQ'rrtL
e emprl'lIa. J conct!SSlonariaa ri. se"lços publlCOl.
Art. 8' O pre.!i!nte oeereto-V!I I'ntra"a em vllzor na data da "113 puollcllcão reYDgaaaa as dlSpoelçôes rm
contrár·o.
Bru1H. 2 éie ,ulho de 1~':
148' da IDdepend~ncia e 81' da
RepúbIrca.
A.

COSTA I: Sn.VA

Mário David AndrNZ=

DEcnr:"!'O-LEI

~o

llC.~LlIl!l!lO

1. 1-13 -- Di: 30
W;O

DE

'li:

Dispõe s'Jl.Jre a marmlla. mercante
.1 con~lruçdo
lIaral
O Presidente da Republica. no li!'''

<:a. atnbuu;:io que lhe confere o

301'-

55. itl!m I. da ConstitUição. deereta:
Art. I" Compete a AdmUlistmç:';..)
t:1;O

F~'deral:

I - Concedel' e cancelar autorizações para o funCionamento das empresas r.1clonais dI! navegação intC!Ilor. dt' cabctagem e longo curso. organizaI' o seu caaastro flsico ·e financeÍ1'o e fi"ar normas pala a padronização dos sells re~15tr05 contabels;
q. - Executar ~ polltica nacional
rt:lacionada cem a concessáo !' cancelamento das linhas de navegaçao interior. d~ cabctagem e longo curso. ~
autorizar a realização de vialZ:ens extraordillllnas P:U:1. portos rt:.\ClonalS ~
estrangeiros;
III - Estabt'lecer as cOlldições para
a potse e o exerclcio de quaisqller carIfOS da adminlstracão de emprl!!ias ele
naveqação publicas OU privadas. o1Ssim como para o t'xerClCIO de quai~
Quer funções pm oll~:ios consulti\-n;
fiscal~ (' sC'me1hantes:
IV - Deliberar sõbre a transfer!ncia dI' r('('ursos. pelas E'mprê~as de na·.I'I·:1l" 10. F:l: a i.l.cstlmcntos 110 e"te!':or:

v - Fí:mr os tetos tarifários para 3I:aveozaçi:.o I!le:·c:mte. interior e de ca!.;O!':l.~"'r.l. f' t''''):"den:t.t' :l P:L:·t~cIp:l(::i·. }
(':l.~ eJn:Jresas naCionaiS nas conferenr:as mt~:naclOnals dl! frete:

VI - Fixar Os percentuais de aumento ou reajustamento salarial para
os trabalhadores d:ls categorias de
operadores je car~a e descar~a. vil;ia;;
portuarios e 1emals tr~balhadores da
orla marltima. ouvido. previamente. :>
Conselho Nacional de Política 8ahrial. de acôrdo com a Lei n'? 5.617. de
15 de outubro de 1970:
VII - Fixar 0.'1 tdGfl de trabalhadores das cate~orias de operadores d:?
c::Jrl:~a e descarga e vigias portuarios:
VIn - Executar e controiar os at"~
decorrentes dos acorcos filmados pelo
Brasil por força de convencõe! intfrnacionais de tlan.'1porte e direito ma·,timo:
IX - Autorizar a venC:a dl! c!'mbar('acões naClon:I.IS emple'!adas na 111\'l'~açào mtel'lor. ele c:lbota!;em I' de
\. l1~'\) I:urso;
X - Autorizar o tr(":HIl"l1te rlf' l'mIla:C:1CUes pcr rl11j1l"c!-:\:i n:\CI0:1:115 J,'
!::lVC~nt:':."'Lo:

Xl - Promover a fusão ou a incorpCl'ação de empresas ele navEy:ac.io.
quandO nece!sario à obtcncflo de ec 'nomia de escala.
Art. ~o S;io passíveis de multa:
I - cc 100 Iceml a 1.000 'lllil 1
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lIlildade:;-padrão de capital (altigo i~
da Lei 110 ~. 380. de ::lI de al1;ósto .j"
1964). a empresa de navegação ou estaleiro QU '. por ~i, seus agentés ml
prepostos. infrin~ir qualquer disDOS1tit·o déste Oecl'eto-lei ou de resolução
dI) Qrl1;ão ou entidade da Admmistlad.o Fede:-al competf'ntc:
II de 10 .dezl a 200 (duzellta~'
unidades-padrão de capital. aquéles
que de qualquer forma contribulr€'m
pai a praticar. cr.coonr ou dIssimular
a llIfração.
.\rt. 3° A:. multas Que niio forp'TI
r:1.lms lIO prazo de 30 I trmta) dIa,;
rcntados da data da notificação. serão cobradas mediaate executivo fisc31.

,\rt. 4° O presente Decreto-lei entrar:l tom VH!:Jr na data de sua pnb!·
ração. revop.a::las as dlSposlçóes "m
c<.·ntr:,1 io.
Brasl!ia. 30 de uf'zembro d~ In,!);
149 0 da I!ldependencla e 82° da
Republica.
EMILIO G. :\1ÉDICl
.~[~n() Davzd

Andrca:::a

João Paulo dos Rc;s Vclloso

DECRETo-LEI N'1 687 JULHO DI:

1111: 18 Df:

1969

A/tera o Decreto-lei n 9 668. IM 2 d.
Julho de 1969. que I1lstitut li obrtgatorledade de transporte em naVIO de bandeira brasileira. e a Lei
5.025. de la de 1unho d. 1961S. "ou.
di.spõe sóbre
intercàmblO >.'OmeTcla/ com o e:ctertOT.

O Presidente da República, us!\ndo da atrlbu:ção que lhe conier~ o
f 19 do artIgo 2'1 do Ato Instltuelo-nal n Q 5. de 13 de lezembro de 19ti8.
decreta:
Art. 19 O § 19 do artl~o 29 , o f 39
do artigo 39 • e os arti~os 69 e 1° do
Decreto-Lel n 9 666. de 2 de Julho de.
1969. p..~ m a vigorar com a set\l1I.te redaçlo:
,.ti
MArt. 29
.
I 19 A Superlntendencia NaCional da Marinha Mercante SWAMAN - poder.. com 11
aprovaçáo preVIa
do ':olll;clho
Nacional de Comércio Exler~r
- CONCEX. estender a obrlglitortedade prevista neste artlgu li
mercaQonas nllCIOnata exportadu".
.. ".rt. 39

••••••••••••••••••••••

§ 3' QuandO a importação de
merCaaOrla5 sUjeitas a liberação
fór Celta de p Is não senlou [.or
naVIO de sua bandeira lem por
naVIO ae bBnde1ra brasileira, a
Superlntendencia N.lclona1 da
Marmlla Mercante fará _ I.ber. .
çao pre.,la das cariu".
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favores govemam'!ntaí: serau dlrlm· .... ~ pelo Ministério da Fazeud....
II
"Art. 7° Os órgãos da 1dm1l1l5tr çao publica federai, estadual e
mUnicipal. direta ou Indlleta e
as empresas coneesslonar .as de
serviços publ1cos. prest .rão tA
SUNAMAN
tóda a .:ulaburaçao
necessaMa para a execução lias
medlaas previstas nest4I Oecleto ler'.
Art. 29 No f 3'1 do artllto 69 da
Lei 0- 5.025. de 10 de junho de 1968.
com a redaçio que .. este foi dada
pelo Oecreto-le1 48'l. de S de março
de Il1U. fJea lncluJdo. -amo inte·
ifIlDte da comlado Executlft
do
Cooaelbo Nacional do Com6rclo Excertor (CONC!:X) - o SUperintendente da 8upertnteDdencla Nacional
da M.al1Dha Mercante.
Art.. st .... te Decrete>-lel eutràri em
nl'OC' na data de sua publicação. retogadaa . . dispoelç6e. em eOo trá-

no.

Bruma.
da

1411'

............................
MArt. 69 Entendem-se por favore.s governament&ll 05 nenellCIOS de ordem fiscal. cambiai ou·
financeIra concedidos pelo Govérno Federal.
Parallliohu W1lco. ~ duvld's de
Interpretaçáo 1õbre o cOncelll) de

~p(lblJca.

18 de

Julho de 11lB9;
e 81' da

Independ~nela

COSTA 1\ 8u.""
Jo.t de Magalh4er
Ptnfo
1.:_ ,.

A.

._..

c_~_

....

,.~

M~~·D;vi4·And.·r'i~
Rur Correa [,opu
EclmtlMo cU Macedo SOlIru

""atmlao Dtaa Leite

JlÍftior'

Mensagem n° 1.093, de 1995, do Poder Executivo
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberaçãO de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da
Indústria do Comércio e do Turismo, da Marinha e dos Transportes, o texto do projeto de lei que
"Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras providências".

Brasfiia. 18

de

outubro

de 1995.
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PROJETO DE LEI N~ 907, DE 1995

EXPOSiÇÃO DE MOnvOS/MICTIMMIMT NO 005, DE 13 DE OUTUBRO DE
1995,. DOS SENHORES MlJliIS"fROS DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO
COMERCIO E DO TURISMO, DA MARINHA E DOS TRANSPORTES.

(Do Sr. Laprovita Vieira) •

Excelenlfssimo senhor Presidente da R"1'llblica.
Temos a honra de submeler lalla consideraçlo de Vossa ExceJ!ncia o onexo Proje
de Lei. que estipula nonuas regedoras da oolenaçlo do !nospone aquaviário de me",adorias. dan<

Regulamenta o artigo 178 da Constituição Federal e
seu parágrafo único, no que diz respeito a orden!.
cão do transporte aquático.

cumprimento ao mandamento conntitucional preconizado no artigo 178. com a nova redaçio dada
pelo anigo I· da Emenda ConstilUcional n· 7, de 15 de agoslo de 1995.
Trata~se de iniciativa da maior signíficaçlo. no sentido de obter a reduçio do custo
do tnn5porte aquaviúio. uma vez que proporcionará substancial aumento da competitividlde no

(APENSADO AO PROJETO DE LEI N9 846, DE 1995)

o CONGRESSO NACIONAL dKtMa:

setor. tem. contudo. expor a frota nacional a uma concorrência desequilibrada com as empresas
estran,eiras. Ao abrir a exploraçio da navegaçlo marítima e fluvial às embarcações de outros
países. a nonna proposta as submete às mesmas exig~nciu c5tabelecidas para as bmileiru.
e.nsejando Q direcionamento dos esfOfÇos para a busca da efic1~ncla. já que Cl;tll. no caro. passará a
ser I determinante do sucesso nos empreendimentos do setor.

ArtIgo 1- • A PolltiC8 Brasileira da MllIinha Meroant8 llItá
fundamllt1tllda nos seguintes princlpios conslilucionais:

Na eIaboraçl0 do mencionado Projeto de Lei. obsc.rvaram..se. como pontos búicas.
objetivos con'lenlincos com O~ do Governo de Vos.ça Excelência. tais como:

I • ordenaçao dos transportes aéreo, aqu6ticO 11 tllrTestre, bem
como do transporte inlllrnacionlll;

a) o a.jU!ite das exigência.~ imposlaS intemamenre aos armadores nacionais ts
condições do mercado internacional:

fi - observêncla dos acordos Ilrmadoa pela UniIo, atendido o
plincIpio dIl reciprocidade;

b) a remoç.lo ou dcsburocratil.ação de regra.~ que limiram o.c; a.justes operacionais em
funçlo de tráfegos especificos. deixando os empresários livres para proverem suas neteS!idades
sem interferência. do Governo. lanto na navegação de longo curc;o. quanto na navegação interior e
na de cabotagem;
C)
conalçoc~

a ampliação da concorrência entre annadores nacionais. dando~lhes melhores

(JC rc:-'po!tla raplua a.!ll-,ua,

nt.:c.:c~Mu.J.J~.'1II<.t

VIt::'llaItJu UO.'1:'1e1 \'i1: U .'h

d) o aumento do transporte domé5tico de cargas por via marítima ou fluvial.
buscando melhor equillbrio entre as diferentes modalidades na matriz brasileira de transporte.

senhor Pre!ídente. em tudo isto em presente a necessidade de reszuardar na
inten:ll5e$ nacionais e de _ degrader a annaçlo brasileira. fundamental para a dinamizaçlo do
:om~n:io. tanto interno quanto externo. e. por via de consequén~ para o próprio desenvolvimento
lo Par..

Colhemos o ensejo para significar a V05.lla. E~celência os nossos mais sinceros votos
e respeito e comideRçio.

111 - c:ondiçOes em que o transporte de l1IIll'ClIClclM ,.
11 a l1IIvegaçIo interior poderao ser feiIDs por em~
MtrwIgeiI'llS;

caboIlIgem

ri - valorlzaçao do In!balh<N1umano 11 dallvre iniàa1lva;

v - nIo intet1erência do Estado na expIoraçao diretlI de
atividade economica, que, l'eSllllvados os C8S0S previstos na ConslihiIçIo,
só senil permilldll quando necesdria 80S impel'lltiVos da lIllgIJnIl'IÇa
nllCional ou a relevante interesse coletivo, conforme deIlnidos em lei;
VI - nlo se pennilfr abuso do poder econOmico que vise •
dominaçao da mercados, ti ellminaçAo da CClrlCOIfêncja 11 o tIlllMIltD
ar.biIrárlo dos Iuaos;
VII " ,DOio às atividades de

~

estrat6glco panI li

economiII e defesa do paIs;

ArtIgo 2" - As atividades de Marinha Meroante 11 de eonstruçlo
Naval aIO' conaidenIdaa ealrat6gicas para a defesa lI8CiolIlIl 11
imprescindlveis ao dasenvolvimento nacional.

Respeitosamente.

ArtIgo ~ •

sao objetivos da presente lei:

I - estabelecer um processo regulal6rio nlo discrirninlCOrlO para

o transporte marllimo de mercadorias no comércio intemllCionlll brasileiro;

Avia0 rf -2 .19 7 " SUPARIC. Civil,
Brasília, 18

de outubro

de 1995.

senhor Primeiro Secretmo.

11 - prover transporte I'IIIII1timo e1Icaz para /IIJIlIllrIlar 8
compe1itlVidllde das mercadorias bra&ileiras no com6rcio intIImacionBl,
bem como baratear o custo das importaçOes;
111 • estimular o desenvolvimento de

UIIllI

frotII mercante

brasileira, tomando-a capaz de competir em iglJllldade de condiçOIIS 11 de
Encaminho a .... Secretaria MensaJOlll do ExceIentí..imo Senhor Pre!ídente da
IlepIlbllca ",lati.. a projeto de lei que "Di5plle sobte a ordenaçJo do tramporte aquaviirio e di
OUtr1l providencias".
Atenci08llTlente.

atender às necessidades da segurança nacional, do tráfego domésIIco do
Pais 11 di presença da bandeira braslleirll no transporte· lIqUIIVi6rio
intemIIclonaI, inclusive inoentlvando novas tecnologias C8paz8S de redUZir
os investimentos necessários e os custos operacionais doa navioa;
IV • estabelecer um processo regulador para
C8botagem 11 interior;

8

navegaçlo de

ArtIgo 4" - Consideram-sl!, para 011 efeitos desta lei:

c=ç-~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da C.... Civil
da Pre!íd!ncia da ReptlbJica

I - armador: é a pessoa lIsiC8 ou jurfdica que, em seu nome e
sob sua responsabilidade apresta a embal'Cl1Çlo para SUlI utllizaç41o,
pondo-ll ou nllo a navegar por sua conta;

11 - armador brulle/ro: pessoa nsica braailelra nata ou
naturalizlldll, residente e domiciliada no Pais, entidade de direito pObllco
interno ou empresa brasileira de capital nacional em que pelo menos 60%
(aeaaenta por cento) do capital votante pertença, direta ou lndretamente, a
bnlsileiroa natos ou naturalizados residentes e domialilldos no Pais;
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111 • confertncla de tnt.: entidade de direito privado que
congrega lIITll8dorea, os quais, através de um acordo associutivo fonnal
ou de flml, delIenVoIVem coordenlld8men18 suas atMd8des de transporte
de 1llllI'CIIdoria, utilizando tartras e condiçOes de transporte comuns;
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XVIII - nlI.vegaç&o de cabota~m • Im.rtor. é a realizada
pelllS embal'CllÇ6es envolvidas no transporte enlni portos brasileiros e nas
atividades comercillis de apoio porlWirio e apoio rnarltlmo 80 longo da
costa, águss interiores e nII ZOnll economlca exclusiva.

IV· carga geral: mercadoria que tem forma própria, marca de
ldenti1Icaçao e contagem por unidades, necessitando normalmente de
embal8gem para o seu transporte;

CAPITuLOU
V - graMI: carga liquida ou sólida, emb8rc8da e transportada
sem acondIcionamento, sem marca de identiIIcaçllo e sem contagem de

Da Regulaçlo da Bandeira

unidades;
VI· neo-granel: é o tipo de carga que, em funçao do tamanho
do Iola ou do mlmero de unidades transportadas, assume caractensticas
de homogeneidade de tratamento aspemeihado ao gl'lll1el;
VII - lIIIlblln:açlo de bmldeIra • ~Istro brasIIelros: é a
ernIl8n:açIo cuja propriedade é de llITIl8dor bnlsiIe/n) li atende aos
requisiIDa legais para regil1ro no PaIs, oom comandante e pelo menos dois
WçoI da b1pulaçlo de brasileiros;
VIII - prIrneka bandeira:.. bandalra do pais importadOr no
lr1tIlrcAmbio comercial intemacional;

IX - Hgunda Hndelra: bandeira do paIs exportador no
interc4mbio comercial internacional;
X - tan:elra blIndeira: bandeinl de qualquer Pais que nllO o
exportacIor ou o importador da 1I'HN'QIc:\oria, no intercambio comercial
Internacional;

ArtIgo S- - O transporte internacional de e8rg11 geraJ do
interc4mbio comercial brasileiro senil feito, obrigetoriamente, em
embarcaçOes de bandeira e regll1ro brasileiros ou de bandeira do PaIs
exportador ou importador, até o limite da Igualdade reciproca no rnontlInl8
dos fretes auferidos para cada bandeira, sendo reservada uma parcela de
até 20% (Vinte por cento) do total de fretes em cada tnifego, a crifjrIo do
Ministério dos Transportes, para transporte por embart:ll4}Oe1l de terceiras
bandeiras.
P....grafo 1· - caso li utllizaç40 da embarcaçlo de primeira ou
de segunda bandeiras implique, comprovadllmante, em demora de
embarque superior a quinze dias, o usutlrio poderá contratar embarcaçlo
de terceira bandeira para efetUar o transpor18, respeitados OI lICOI'dos
internacionais que tenham instítUldo, ou venham li institufr, condiç(leS
diversas das estabeleddas no presenl8 Parágrafo para tallibenlçlo.

P....grafo 2" - Quendo uma das primeiras bandeiras ceder,
total ou parcialmente os seus direitos de pretertncillllueguradoS por esta
lei, os transportes efetuados pelo cessionário serao para todos OI efeitos
registrados em nome da bandeira cedente.

XI - serviço de linha: serviço de transporte aquavitrlo, no qual:

a) OI seMços sIO of8reàdos publicamente;

P....grafo 3" - A bandeira brnsileira podem, por ato do
Ministério dos Transportes, ceder parte de seus direitos de prefer6nc1a a
oulra bandeira por melo de permuta, nll qual ocorra a cessa0 pe/II ou1ra
bandeira ti bandeira brasileira de direitos semelhantes, de valor econ6mico
equivalente, em !rtIfego de interesse para a bandeira brasileira, obedecido
o principio de reciprocidade.

b) as ernbarcaçOes que executam OIl14l1Viços obedecem a uma
programaçllO de poctoI e dataa de lJSCIIl. preestabelecida;

c) as tarifas, compreendendo vatorea de frete e condiçOes
gerais de transporte, do prevílImente registradas pelo M'mistério dos
TranlpOrtetl;

XII - serviço erram. ou Irregular: serviço de transporte
aquavi6r1o, no qual nllo h6 oferta pObllca regular, e cujU tarifas,
compreendendo valor de frete e oondIçOes gerais de transporte, 580
livremente negociadas entra armador e usutlrio;
XIII - tarifa: conjunto de condlçOes gerais de transporte
oferecidas por armador a usuários, que compreende os valores de frete
em si e as demais condiçOes comerciais apllc6veis a esse negócio;

XN - tarifa porto • porto: tarifa apllc6vel a transporte modaI
aquavi6rio, de um porto a um outro porto;

x:.J - tarifII ponto a ponto: tarifa apIIc6veI a tranaporIe
muttlmodal, de um ponto siIlIado em local diverso do porto de embarque,
para transporte marltlmo, a um outro ponto ai1lJado em local diverso do
porto de descarga do transporte marltlmo;' podendo ser USlldas as
VllliSçOes ponto a porto e porto 11 ponto;
XVI - usuúlo: parte contratante do transporte interesll8da na
marcadoria objeto do transporte aquaviário ou multlmodal, podendo ser o
embarcador ou o consignatário da mercadOlia;

XVII - transporte aquavlirlo Internacional: é a realizada pelas
embalcaçCes envolvidas no transpOrte entre portos brasileiros e portos
estrangelros, ou entra estes, por via mar1t1mll, ftUvilll ou lacustra;

P....grafo 4- - A permuta referida no Parágrafo anterior nlo
poderá abranger mais do que 20% (vinis por cento) dos direitos da
bandeira brasileira no tráfego onde ocorrer a cessA0 permuta.

P....grafo se - Caso o Pais exportador ou importador
estabeleça reserva de carga em favor de sua bandeira, que interllra com o
principio de igualdade reciproca, o Ministério dos Transportes deverá
instituir, no intercâmbio comercial com esse Pais, reserva de carga em
favor da bandeira brasileira até o limite de suas possibilidades legais, de
modo a restaurar a igualdade reciproca.
ArtIgo &- - No transporte intemacional de granéis e neo-granéis
importados pelo Brasil, a utilizaçao de embarcações de bandeira e registro
brasileiros ou embarcaçOes afretadas por armador nacional será feita nos
tennos do ArtIgo 11°, havendo precedência para as de bandeira e registro
brasileiros.
Pa"'grafo Único - No transporte intemacional de granéis e
neo-granéls exportados pelo Brasil sem faVores credlUcios ou ftscais, a
bandeira é de livre escolha dos usuérios, sem qualquer interferência do
governo brasileiro, exceto nos casos previstos em lei.
ArtIgo lO - Os serviços de transporte aquaviério internacionais
sAo submetidos ao mesmo tratamento tributério dos bens e serviços
exportados.
ArtIgo .. - O transporte de mercadorias na navegaçao de
cabotagem e interior será autorizada, exclusivamente, às embarcaçOes de
bandeira e_registro brasileiros, salvo os casos de necessidt"rle pública
deftnidos nesta lei, assegurada a competlçao entre os armadores
autorizados a operar nesses tipos de navegaçllo.
AltIgo ,. - É livre a utllizaçllo de embarcaçOes de pesca de
bandeira e registro brasileiros nos atividades de pesca na zona econOmica
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exclusiva, no mar territorial e águas interiores, inclusive rios e lagos,
ressalvados os penodos de defeso das espécies animais, confonne
dispuser postura reguiat6ria expedida pelo 6rgao competente do poder
executivo.
ArtIgo 10" - Iv!. contabilizações de fretes de carga geral em
cada tráfego deverao relletir, integralmente, os fretes marltimos porto a
porto auferidos para cada uma das partes, sem deduçOes de quaisquer
naturezas, !lcando cópia integral desses registros, inclusive documentaç!o
de suporte, no Brasil, à disposiçao do Ministério dos Transportes.

autorizados previamente pelo Ministério dos Transportes e somente
poderio ocorrer nas seguintes hipóteses:

I - em subslituiçao de embarcações em construç!o com
contrato em eficácia até o limite de tonelagem de porte bruto contratada e
em substituiç!o a embarcaçlles sinistradas até o limite de tonelagem de
porte bruto destas embarcaçOes, por um per10d0 de 36 (binta e seis)
meses em ambos os casos;
11 - para atender eventual demanda de ~nsporte .q~e nllo
por embarcações de bandei~ e r:e?IStro braSileiros ou
por embarcações jé atretadas por armadores naCionaiS,

possa ser coberta
Pamgrafo 1° - É permitido que a equalizaç!o dos direitos das
bandeiras, visando à reciprocidade, ocorra também através de acordos de
rateio de fretes ou de cargas, vinculados a acordos bilaterais
intergovemamentais ou a conferências de frete, nos quais a bandeira que
exceder os seus direitos indenize a outra bandeira.
Pamgrafo 2" - Os armadores brasileiros poderfto operar, à
suas exclusiva escolha, como membros de conferência de frete, em outra
forma associativa, ou de forma independente, comunicando tal escolha ao
-~etente do Mini"-"'';" <1')" Tranr.p0r!"r.,
Pamgrafo :r - Os armadores brasileiros que participam de um
determinado trMego o tanto sem cotas individuais, participando
solidariamente nos direitos e obrigações da bandeira brasilefra nesse
tráfego, e repartindo entre si tais direitos li obrigações proporcionalmente
às 'suas efetivas participações nos fretes auferidos no pel1odo de
contabillzaçlo em questao, respeitada a prioridade assegurada às
embarcaçOes de bandeira e registro brasileiros sobre as embarcaçOes
afretadas por armador nacional, nos termos do Art. 11.
Parigrato 4° - Em cada tráfego, para os acertos de fretes, em
tunçIo da contllbillzaçao prevista no "caput", sento respeitados os
seguintllsllmites:

I - os pertodos de contabillzaçao na<! poder80 exceder doze
meses, 1Indo os quaia haver* obrigatoriamenla a liqUidaçao pecuniária dos
excessos eventualmente ocorridos, observado o inciso seguinte:

11 - se os excessos dos direitos da bandeira brasileira forem de
at6 5% (cinco por cento), os mesmos poderao ser diferidos para liquidaç!o
em per1odos subsequentes.

11I ~ nas Iiquld2lÇOeS pecuniérias, somente se admitirá a deduç!o
das despesas médias de carga e de!Cllrga, nAo podendo essa dedUÇ!lo

exceder 30% (trinta por cento) dos valores dos excessos contabilizados
para cada b8ndein1, lllSp8itadas as peculiaridades de cada lrtJ1'ego.

Parigrafo 5" - Os acordos de rateio de fretes' ou de cargas, de
conrerAncia de fnItas, e quaisquer outros acordos de cooperaç!o de que
partlâpem armadores brasileiros, deverllo ser registrados pelo Ministério
dos Tranaportes, previamente a sua entrada em vigor, e SUM disposições
deverIo conter, obrigatoriamente, cléusula de adesao automálícll às leis,
decretos, portarfu, rallOlUÇOes e outros atos regt,llementadores que
tenham origem no Poder PúblIoo brasileiro competente.

nao

Parigrafo •
- Em acordos priVlIdos que
tenham
abrang6ncia sobra a totalidllde de um tráfego, é permitida 8 livre
negociaçlo de partlcipllçOes relativas de armadores nacionais e
estrangeiros nos segmentos de tráfego por eles explorados sem
excluliYidade, mpeitadas, entretanto, as demais dlsposiçOes desta lei.

P....grafo ~ - para OI fins de contaIlilizaç!o e registro dos
fJetea de gran6la, apllcar-ae-ao os preceitos constantes do Art.
e seu
p8I'l\(/r8fo oolCo desta lei.

a-

11I - na modalidade de troca de espaÇQ em navios de cal'\la
geral de empresas brasileiras e 6strangeiras, na proporç!o de um para um,
entre embarcações de bandeira e registro brasileiros e em~a~çOes
estrangeiras, na mesma linha de tráfego, de acordo com os cnténos de
reciprocidade estabelecidos nesta lei;

IV - na cabotagem, para atender aos casos de necessidade
pública que se juStiilcam nas seguintes situaçOes:

a) Inexistência de embarcaç!o, própria ou atretada a longo
por empresa brasileira de navegaçao, para o transporte ou
atividades de apoio com !lns comerciais requaridos na costa brasileira; ou

penedo

b) Tonelagem li ser transportada excedente à capacidade de
transporte pelas embarcações próprias ou atretadas a longo pertodo; ou
c) Estado de calamidade pública decretada em regiao do pais
que determine fornecimento imediato de combustlveis e gêneros
alimentlcios.

v-

nas atividades de pesca, para suprir inexistência de
embarcaç!o, própria ou atretada a longo penodo, para as atividades de
pesca respectivas já autorizadas pelo 6rgAo competente do poder
executivo.
Pamgrafo 2" - Gozarllo dos direitos assegurados em lei às
embarcaçOes de registro e bandeira brasileiros, os atretamentos feitos
para atender aos principias explicitados no incisos I, 11I, e IV, deste
parágrafo.
Plmgrafo :r - A relaçao de um para um dos atretamentos na
modalidade de troca de espaço em navios de carga geral deverá ser
re1letida tamb6m ne geraç40 de fretes para cada uma das partes, e seré
comprovada perante o 6l'\1ao competente do Ministério dos Transportes.

Pamgrafo 4- - Iv!. embarcaçOes afretadmr' para atender aos
princlpios explicitados no Item li do parágrafo 1" acima, até o limite de 113
(um terço) do total da tonelagem de porte bruto das embarcações de
bandeira e registro brasileiros de propriedade do armador em questao,

gozarao

dos direitos assegurados pela legislaçlo brasileira ..
embarcaçOes de bandelra e registro brasileiros, exceto no que se refere ao
Adicional ao Frete para a Renovaç4o da Marinha Mercante - AFRMM, com
estabeJecido na legisJaçAo.

Dos Nretamentos

Pamgrafo 5" - Iv!. embarcaçOes afretadas em excesso ao Umite
estabelecido no parágrafo .." deste artigo nao gozarao de quaisquer
direitos abibuldos pela legislaç!o vigente a embarcações de bandeira e
registro brasileiros.

ArtIgo 11- - Os armadores brasileiros poderfto mtar
ernbarcaçOea brasíleirU e estrangeiras, total, paroíalmente ou a casco nu.

de acordo com o pamgrato .." deste artigo, surjlII inviabilizaç!o para o
8fretarnento de um número inteiro de embarcaçoes adequadas ao trMego,

CAPITuLo I.

Parigrafo 1° • Os a1'retamentos totais, parciais ou 8 casco nu
de embarcaçOlls estrangeiras por armadorea brasileiros devento ser

Parigrafo

ao - Caso no cálculo da tonelagem de afratamento,

lIlri permilida a lIproximaç!o para o número
imediatamente superior.

~e

embarcações
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CAPtruLov

Parigrafo .,. - A tonelagem de porte bruto da frota prOpria dos
armadores, pera os efeiIDa do parégrafo 4", acima, incluirá as
emlllIrceçCes estrangeiras aI'nllllda de acordo com o incisc I do parágrafo
1" deste artigo.

Dos controIu das C8rgU, dos Fretas,
cIu /ntraçGes • PanalJeladu

Parignlfo I" - Sec1lo obligatoriamente a casoo nu os
a1'retamentns por tempo autDriz8dos nos termos da atlnea a) do inciso IV
do presente artigo, quando por per10d0ISUpeliores a um ano.

ArtIgo 14" • O ministério dos Transportes deverá instituir OI
registros neoessérlos à lIpuraçao trimestral dos fretes auferidos por cc:da
bandeira para os efeitos desta lei, a regulllmentaçllo li os ait6rios psra
IiberllçAo de cargas para terceiras\, bandeiras, para li aplic8çao do
penalidades em cascs de intraçao às disposiçOeS desta lei li para prot.eçAo
a eventuais medidas discriminatórias à bandeira brasileira.

Parigrafo r - Nu opel'llÇOeS de turismo, ao longo da COItl!
brlIsileira, ai embllrcaçOea estrangeiral poderAo operar livremente, nos
teITIIos da lei.

Parignlfo Único - O transporte efetuado em desacordo com
esta lei sujeitará o infrator a multa proporcional ao valor do frete apllcável

CAPiTULON

ao mesmo, cujo

produto será a-editado ao Fundo de Marinha Mercante,
com allquotas crescentes em caso de reincidência na infraçllo, nos
seguintes percentuais:

Da Rllgulaçlo • do Controla das Tarifas

I - Multa de 30% (trinta por cento) do valor do frete nll primeira

ArtIgo 12" - Os armadores que atuarem no transporte
IntamlIcionaI de C8flIlI geral, registrarao, obrigatoriamente, IUU tarifas
junto ao Mlnist6r!o dos Tl1In8portes, à dlsposiçao para veri1lcaç!o por
qualquer interessado.

infraçao;

11 - Multa de 50% (cinqaenta por canto) do valor do frete na
segunda intraçao;

Parigrafo 1" - As tarifas serao registradas individualmente por
armador, ou coletivamente, caso sejam comuns li maIs de um armador, em
decorrência de oonferêncie de frete, ac0rd08 bilaterais ou outras formas de

11/- Multa de 100% (cem por cento) do valor do frete li partir da
terceira intraçao.

c:ooperaçao.

CAPlTULOVl

Parigrafo 2" - As tarifas deverao di8Giiminar os fretes,
adk:ionais, taxIls, ~, classi1lcaçOes, regras e pn!lticas apllcáveis a
todos os SSIViços que 510 oferecidos.

Dlsposiçlles Gerais
ArtIgo 15" - O Ministério da IndOstria, Comércio li Turismo
deverá instituir os mecanismos necessários ao cumprimento desta lei,
int.egrando-os àqueles do controle do comércio exterior.

Parigrafo 3" - As tarifas nAo podem ser cIlscrimlnatórias,
devendo qualquer condiçAo oferecida a um usuário, em qualquer rota,
estar obrlgaton8mente dlsponlvel para qualquer outro usuério na mesma
rota, admitindo-se, apenas, a vlnculaçSo de uma oond1çl~ • volume de
mercadorias durante peliodos de tempo, devidamente especillcados.

ArtIgo 11" - O Ministélio da Marinha expedirá as adequadas
inslruçCes regulatórfas e Ilscalizará as atividades malitimas quanto à
aplicaçao dos acordos intemaciOllais atinentes à salvaguarda 00 vida
humana no mar, à segurança da navegaçao e à prevençAo de poluiçAo
ambiental que possa ser causada por navios e embarcaçOes.

Parigrafo 4'* - As tarifas novas e as altenIQl5es de. tarifas que
resultem em aumento de custos para os usuários somenl8 poderao ser
praticadas depois de 30 (trinta) dias decorrido. do seu ~ e
dlvulgaçao nos termos da lei, podendo as alter1lçOeS que resultem em
reduçllo de custos para os usuérios ser praticades imediatamente.

1.,. -

ArtIgo
Os navios estrangeiros afretados por empresas
brasileiras que, em razao de artigos «esta lei, tenham estendidos para si
direitos inerentes aos navios de bandeira e registro brlIsdeiros, em
nenhuma hipótese poderao arvorar o pavilh!o -nacional brlIsilelro li nem
estarao dispensados do pagamento da tarifa de UtiIIzaçAo de faróis.

Parigrafo 5" - As tarifas poderao ser expressas em moeda
estrangeira.

CAPITULOvn
Oisposiçlles Translf6du

Parigrafo I" - O Minist6ÃP dos Transportes detelTllinar6 •
fcnna e os procedimentos para registro e dIVUlgaçAo de tarifas.

ArtIgo 11" - A Iimitaçao inslitulda pelo parágrafo 4" do aJ1Igo 11
desta lei poderá ser uIlrapassada no decorrer dos cincos primeiros anos
de vigeflci8 dasta lei, mediante regulamentaçAo especlllca baixada pelos
6rgl!os competentes do Ministério dos Transportes, permitlndo-se,
inicialmente, uma proporçao de até 1/1 (um para um), redUZida
progressivamente até atingir a proporçAo referida naquele pen!lgrato.

Parlgrafo .,. - Nenhum armador, grupo de armadores ou
conferência de fretes poderá efetuar transporte aquavlltrio de carga geral
sem que a tarifa corraspondent.e tenha sido registrada e posta a disposiçlo
públiCll na forma desta lei.

. Artigo 11" - Rr.am excIuldos desta lei os acordos bilaterais
intergovemamentais em vigor na data da prornulgaçao desta lei, nos seus
peliodos,mlnimos de validade, Ilcando qualquer extensAo, promlgaç!o ou
renovaçao dos mesmos condicionados-à Inexisténcia de disposiçOes
contrârias ao disposto nesta lei.

ArtIgo 13" - Nenhuma conferência de 1'ret8, acordo de
de associaçao de dois ou mais armadores

cooperaçao ou qualquer fcnna
~:

I - tomar qualquer açIo conjunta que restrinja o uso de serviços

muIlirnodai. ou de inovaçCel tea1oIógiClls;
11 - envolver-se em Jritica. predat6rtu de mercado que visem
eliminar a participaçao, ou negar o acesso, em qualquer tnlfego a queIquer
armador, bem como prejudlcar a COI1COIT'ência;
111 - alocar usuérios a armadores eepecIllcos participantes
desse grupo, ou proibir que armadores participantes do mesmo
lTanSllCionem com certos us~rios;

IV - exercer atividades antes que o acordo de confer6nci8 ou
cooperaçAo correspondente tenha sido registrado na fcnne desta lei.
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.' ArtIgo 20" - O Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta)
dias, regulamentará a presente lei.
ArtIgo 21" - Esta lei entra em vigor na data de sua ·publlcaçao.

ArtIgo ~ - SAo revogadas as dispos~s em contrârio.

,
SlIIa das sessões, em

de

Deputado LAPROVITA VIEIRA

da 1995.
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PROJETO DE LEI N!! 1.302, DE 1995
(Do Sr. Miro Teixeira)
Regulamenta o transporte de mercadorias na nav.qAção de
cabot&qem e interior de que trata o artigo 118 da Cons-

Julho de 1996

IV - detelllaa.. p~ autorizaçlo do Mmistérin da :\fariaba e do Miai5tério
dos TraDlportes.
Art. 41' :-Ia uvepçio de ubotqera e interior com liaalidades turísticas
deverlo ser obien'adoI .. iam. I, 11 e IV do art. 3" desta Lei.
Art. se Estalei elltra "' viaor Da data de sua publicaçio, revogadas as
disposiçkl UI cotllrárle.

JUmFlCATlVA

A participação de embarcações de bandeira estrangeira na
cabotagem é instável. podendo muitas vezes assumir até mesmo um
caráter episódico. visando apenas o aproveitamento de um percurso
eventual. Essa a razão porque quase todos os países praticam a reserva
de mercado na navegação de cabotagem. assegurando a regular
movimentação de suas cargas. Em outra hipótese, mesmo que a intençilo
da empresa prestadora de serviço seja a de estabelecer-se com um
cronograma de atuação permanente. há de se convir que tal processo de
abertura á competição internacional põe em risco a existênCIa das
empresas nacionais e até mesmo a soberania nacional. O nobre Relator
da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisou a PEC
do art. 178. Deputado José Carlos Aleluia, enfatizou que "a costa e os
rios bra.Slleiros sào parte componente do espaço onde o País exerce em
plemtude sua soMrania. sendo inconveniente que frotas de outras
nações constranjam. pon:entura. esse direito". Por essa razão, visando
regulamentar a matéria. estamos apresentando o presente projeto de lei.
Em que pese o transporte aquaviário no Brasil responder por
apeoas Z% do total da movimentação de carg~ no País ( ferroviário
28% e rodoviário 70% ). segundo dados do Ministério dos Transportes.
essa': a modalidade de transporte que apresenta o menor custo. Em um
País de grande extensão de costas marítimas e abundante em rios com
grande potencial de navegação esse tipo de transporte deve ser
incentivado.
Os dados fornecidos pelo Ministério dos Transportes demonstram
o interesse do mercado por esse segmento. O transporte nacional
aquaviário de cargas vem crescendô nas últimas décad~' Em 1979
respondia por I 0.2 ~'o das modalidades de transportes de carga. em 1989
passou a representar 15.9 % e em 1993 totalizava 19,44 %. ;-.lesse
período o transporte aquaviário foi o que teve maior crescimento e o
único em constante ascendcncia. A frota mercantil nacional. de 1985 a
1994. permaneceu praticamente constante em número de dnbareações
que operam na cabotagem (127 e 124 respectivamente). A tonelagem de
peso bruto (TPB). por sua vez. cresceu 124 %. passando de 1,6 milhões
em 1985 para 3.6 milhões em 1994.

tituição Federal.
IAPENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 146, DE 1995)

o Coaaresso :-r.cioul decre1a:
Art. I" As embarcações estraalCiras, de baadelra de países callll os
quais o Bnsil manteaba relações diplomiôcu e comerciais, poderio realiDr
tnasporte de mercadorias por cabotace... até o ..bimo de 20% (viate por
cento) do volume total de mercadorias embarcadas _
modalidade.
Parágrafo ünico
Pelo mnos doia terços da tripuJaçlo dessas
embarcações deverá ser composta por cidadlas brasileiros ou de nacioellidade
brasileira.
Art. 2" O percentul disposto DO caput do art. I" poderá HI' alterado e.
rUllção de acordos de reciprocidade efetivados ao imbite do Men:asaL
Art. 3" O tnasporte de mercadorias por aavepçlo interior poderá ser
feito por embarcaç6es estnapiras. desde que sejam t11l11pridos OI sepiatn
requisitos:
I - perteacaea a empresas com filiais ao território Ilacioaal;
11 • ocupem. pelo meaos, 213 (dois terços) de mlo-de-obra de cidadlos
brasileiros ou de nacionalid.de brasileira;
11I • nio ultrapassem a cota de 20-/" (vinte por cnto) do volame total de
mercadorias embarcadas Dessa mod.lidade;

A nossa proposta de definir uma cota máxima de abertura ao
capital estrangeiro. bem como de definir a participação de mão-de-obra
brasileira na tripulação: tem como objetivo garantir a sobrevivcncia da
Marinha Mercante nacional e seu desenvolvimento e. sobretudo, a
garantia dos empregos existentes e a geração de novos. em uma época
em que vige a tendência ao agravamento do desemprego estrutural.
produto da revolução cientifico-tecnológica que se acentua em nossos
dias.
Estabelecemos ainda a possibilidade de que os países do Mercosul
tenham cota difc' -ciada daquela lixada para os demais. em função de
possíveis acocd0 . reciprocidade que podem vir a ser firmados. Isso
porque a Argentma. por exemplo. reserva a navegação de cabotagem
exclusivamenle aos barcos argentinos. sob comando argentino e com
parte da tripulação composta por cidadãos argentinos.
Quanto à navegação interior. nossa preocupação é a mesma no que
diz respeito à geração de empregos e a preservação das empresas
• nacionais. :'vIas há. ademais. uma questão subjacente: a segurança
·nacional. Por isso. propomos como que a embarcação deva obter prévia
autorização do Ministério da Marinha. órgão a quem compete a
segurança da navegação marítima, fluvial e lacustre e a orientação e
controle da marinha mercante e demais atividades correlatas, no
interesse da segurança da navegação ou da defesa nacional e a política
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naval como um todo e, também, do Ministério dos Transportes, a quem
cabe a elaboração da política nacional de transporte aquaviário e a
supervisão da marinha mercante. dos portos e das vias navegáveis.
Além diSSO. deverá também a embarcação pertencer a empresa com
filial no território nacional.
Como bem disse o relator da Comissão Especial, Deputado José
Carlos Aleluia, "... há que.se ressaltar a importância estratégica de se
preservar lima frota nacional. e a predommância na cabotagem o
garante. capa= de. em suuações extremas. fornecer apoio. ~ J~arinha de
Guerra".
E mais ainda. ao reafirmar a convemenCla de se
desconstitucionalizar a matéria o mesmo relator diz que "uma ressalva.
todav/:1. entendemos pertinente: a previsão. em texto constitucIonal. de
que o transporte de mercadorias na :lbotagem e a navegação interior
sejam preferencialmente executados por embarcacães nacionais. " (O
sublinhado é nosso).
São estas as razões que nos levaram à elaboração desta proposição,
submetendo-a ao juizo lúcido de nossos ilustres pares.
Sala das Sessões. 30 de novembro de 1995.

" 0h

l

. ,-;>

Deputado MIRO TEIXEIRA
"i.E~:$.-';.10 c;;~.:. .4.';>',L~~

PEJ.

eOO~OEN.lçl0OE ESTUDOS LEG1S~AlTVos·e.Dr·

Dm/M CONS'tlTUCIONAL N· 7
Altera o art. 118 da Ccnst1tuiçlo
Federal e dispO. sobre .. adoçlo
de Medidas Prov1s6riall.

AI Ma... da Claara do. Deputado. e do Sen.. do Federal, nOI
do f 3- do art. fiO da Constltuiçlo "aderal, promulg_ •
••quinta Ia.nela &O texto l:Onatltuc1onal:

t.~o.

AR.1 e O art. 171 da Conatltuiçlo Faderal pas.a .. Yiqor.r COIl
a .I.quinta redaçlo:,
-Art. 111. A lel dl.por" sobre. a orànaçlo dos truaport••
.'reo, aquitlco e t.rr..tra,. de".nclo, quanto l ardel Iça0 do transporte
internacional, oba.n" OI acordo. tiraadoa P4l1a Unll0, atendido o

p.ln"lpl0 da .eclp.ocldade.

Par'grato \klico. Na ordenaç:lq do tranaporte aqultlco, a lei
.stabelecerA ai eondiçOe. . . que Q transport.e de ••readoria. n.
. cabota9" • • D&veg.çlo interior poderio ser reito. por e&ibarcaçO••
••tr.n9· ir••• •
Azot.2- r1ca lncluldo o ••qUinta .rt. 241 no Titulo IX - -Da.

D1spo.lcO•• C0ll5tltucl0""i. Ge.ai.":

"""t.241. t Yldada • adoçlo d. _lda p.0,,1s6d. n.
n9Ulaaentaclo ele . .tl~ da can.Utulclo cuj. ._clo tenha .11l<>
alterada por . .10 de _nda proaulgad& a partir da 19'5.....lU., lS

de

e~.to

d. 1995

""li da Ciaa". cIDa Dap\ltadoa
Deputado Lul. _.cIo
••••1dent.

".la

Senador Jos' Sarney
Prasidente

Ilaputaclo ~.IcIo
1- Vlca-'ra.ldaata

S.nador 1:eotonl0 Vilela Filho
l- Vice-Presidente

Dap\ltaclo . .to 1laIIU"
Z- Vlc....r •• ida.t11

S.nado~

Deput..... 1111_ ~ o
1- sec~.t'rl0

Senador Odacir Soar••
1- Secr.tlrio

Deputaclo Leopolclo ".lOna
2" $""".1"10,

S.nador Itenan C.lheiro.
2- SecretArio
Senador LeyY Dias
l- Secretirio

DepuUcIo "nedl to Doa1n~.
3- SecretArio
DepuUdo JoiO H.nrlquo
.- S.cretario

JOlio cu.pos

2- Vlce-Pr•• 1denta

Senador Ernand•• AJIoria
4- Secretirlo
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PROJETO DE LEI N° 1.392, DE 1995
(Do Sr. Josê Santana Vasconcellos)
Regulamenta o artigo 179 da Constituição Federal, no que
diz respeito ao transporte aquc1viário.
<Al'EN5E-SE Aó PROJETO DE LEI N9 8Q5, DE 1995)

o Coneres.o Nacional d.creta:
CAPÍTULO I
OBJETIVOS E DEFINIÇÕES

Art. I· -

São objetivos da presente lei:
I - Estabelecer um pro<::eSso rellU!at6rio, edI. bases nio
discriminatórias, para o transporte aquaviário no éOltlércío intemacioo.l. baseado
nos acordos mtemacioruiís assinados pelo Bl3Sil e no principio de reciprocidade
nas relações internacionais;
,
.
11 - Estabelecer as condições para as atividades das
navegações de cabotagem, mterior e portlláÍia. observando os ínteressts
fundamentais da defesa e da logistica de abaslecimento nacionais;
11I • Ordenar o transporte maritimo; de modo a aumentar a
competitividade internacional dos bens produzidos no Pais;
IV. Contribuir para a proteção do meio ambiente nas áreas
de desenvolvimento da atividade de navegação maritima e interior;
.
V - Prover a segurança da navegação e a salvaguarda da vida
humana e dos mteresses nacionais. no mar e nas águas interiores;
VI - Valorizar o emprego doS recursos humanos dedicados •
atividade aquaviátú;
. .
VII- Incentivar a atividade da Marinha Mercante no pois; e
,
VIII ~ Promover no pais, a produção de navios, emborcaçl}es e
eqwpamentos afins, VIsando ao desenvolvimento econômico e à defesa dos
inleresses maritunos no Pais;

An. 2" -

Para os efeitos desta lei adotam-se as segumtes definições:
I-

Açio Independente:
Ação mdiVldual da empresa para modificar os fretes e

ranfas;
11 -

Afretamento a Casco Nú:
Afrelamento de embarcação sem a sua tripulação;
Afrettmento Tottl:
Afretamento de embarcação: geralmente tripulada, por
periodo detenmnado ou por VIagem;
111 •

IV -

Afretamento Parcial:
Afretamento de parte do espaço disponível a bordo de

uma embarcação;
VArm~do~ NocÍOllaI:
..
."
Pessoa fisica. brasileira, fesidente no País; entidade de
direlt? pubhco mtemo ou entidade de administração mdireta ou empresa brasileira,
constltuiíb .de acordo com as leis do Pais, que em seu lIllme e sob sua
responsabilIdade. apresta a embarcação para sua utilizaçio, pondo-a, ou do, a
navegar por sua conta;
VI •

Corga Geral:
Mercadoria que teni fonna própria, marca de
identificação e contagem por unidades, necessitando nonna\mente de embalagem
para o seu transporte;
VII Comolldante:
DenoDÚnação genérica do triptiJante que é o responsável
pela operação e ,?anutençào. em condições de segurança, da embarcação, da
carga, dos seus mpulantes e das demais pessoas a bordo. O Comandante, Clll
algumas embarcações, pode ser denominado ~estre, Arrais ou Patri9~
VIII-

ConferêbCia de Frete:
.
Entidade de direito privado que congrega armadores, os
quais, através de um acordo associativo fonna1 ou de fato, desenvolvem
coordenadamente suas atividades de transporte de mercadorias, utiIizaDdo Iarifu e
condições de transporte comuns;
IX •
Emborcaçlo Brasileira:
Embarcação de propriedade de pessoa fisica ou jurídica
bl3Sileira, registrada no Brasil segundo os requisitos legais para rqíJtro de
p~opriedade de embarcação no País;

X·

Empresa Brasileira de Navccaçio:
Entidade com personalidade jurídica de direito público
ou pnvado. com sede no 3rasll. e autorização de funcionamento expedida pelo
poder ,púb Iico;
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Xl.

Na..epçio de Cabotapa:
Aquela realizada entre portos 011 pontos do território
brasileiro, utilizando a via nwírima 011 esta e as vias navegaveis interiores;

XII·
011

intemaçional;
XlII-

fellÍstrada

lIIanpçlo IDterior:
.
Realizada etI1 hidrovias interiores em percuI10 nacional

§ único - Excetuam-.., deste disposItivo a navegação de tunsmo de
passageiros em IlIdrovias interiores, qnando realizada em prolongamento a
navegação marinma e os navios de bandeIra dos países ribeirinhos que tenham
acordos de navegação mternaclOOllls ou regionals com o Brastl.

Proprle1ário:
É a pessoa juridica etI1 nome de quem a embarcaçto está
maritima, DO TribulW Maritimo e inscrita

CAPiTULO lU

no registro de propriedade

numa Capitania, Delegacia ou Agencia;
XIV.
Primeira Balldelra:
Bandeira do país importador no intercimbio comercial
intemaçionaf;
XVSepDda Budelra:
Bandeira do país exportador no intercJmbio comercial
internaçional;
XVI -

Terrelra Budelra:
Bandeira de qualquer país que nio a do exportador 011 do

importador da mercadoria, DO intercJmbio comercial intemao:ional;
XVIITarifa:
COIIjlll1lO de condições JCOÍÍ dé transporle oferecidas
por armador a usuários, que compreende os valores do frete em si e u demais
condições comerciais aplicáveis a esse negócio;

T.....pme Aqllavljrle btemacioul:
É o rea1izado entre portos bwiIàos e
estrangeiros, ou entre esteS, por via marítima, fluvial ou Jacustte;
xVln.

XIX.
instalações maritimaI~
XX •
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portos

Na"epçtedeApeie:
A realizada pua apoio losistico a ~ e
Navep~ portúria:

A realízada em áreaS portuáiu naciooais, em apoio a
etI1barcaçôes e às atividades nos portos e tennmm.

CAPiTULOU

DA COMPETlTIVIDADE

Arr. ,. • A atIVIdade de Marinha Mercante e consIderada estratégica. nos tennos
do Art. 171 da ConstltUlçào Federal.
Art. 8" , Os fretes prnduzldos por embarcações brastleiras. por se tratarem de
exportaçAo de serviços, terão os mesmos tratamentos fiscais assegurados aos bens
exportados prodUZidos no País.
§ úaic:o • Por se tratarem de mercadorias produzidas no Pais. os fretes
aufendos por embarcações brastlelras e os adicionais e taxas deles decorrentes,
nAo constilUetl1 base de cálculo para a incidêncta de imposto de unponaçllo
gravando mercadorias importadas.
Art. 9' - As empresas brasileiras poderão, em caráter optativo. ser registradas em
outro pais, para efeitos estntamente IrabalIústas e fiscais. em adiçio ao Registro
Brastleiro.

I 1°, Só terão direito à opção prevista no eaput deste artigo as
embarcaçõe$ brasileiras construídas no Brasil, que mantenham tripulantes
brasileiros como previsto na legislaçAo em vigor e se subordinem às Normas de
Segurança da NavegaçAo estabelecidas pelo Governo B~iro.
I 2" • Prevalecerá, para tais embarcações, o registro brasileiro, no que
diz respeito a hipotecas e quaisquer outros ônus existentes no Brasil sobre elu.
Art. 10". As empresas brasileiras poderAo fazer parte de Conferências de Fretes.
Acordos, Joint-Venrures e outras associações.

DA REGULAÇÃO DE BANDEIRA

Art. JO - O transporte nwítimo mtemacional de carga geral do intercâmbio
comercial brasileiro ~ realitado observando-se o previsto nos acordos assinados
entre o Brasil e seus diversos parceiros comerciais;
§ .0 _O transporte internacional de carga geral entre o Brasil e seus
parceiros comerciais, com os quais nAo exista acordo, ~ regido observanda-se o
principio da recIprocidade nas relações intemaçionais.
Neste caso o Ministério dos Transportes estabelecerá. anualmente, a
participaçio máxima de navios de 3' bandeira. que não poderá ultrapassar os 20%
(vinte por cento), da receita toW dos fretes de cada ano.
§ 2° - No caso dos países com os qtIIÍs o Brasil mantém açordo. o
Ministério dos Transportes estabelecerá, anua\menle, em tennos de receita de
fretes a part1cipaçAo mínima das etI1~ brasileiras, considerando para tal a
preservaçllo da Marinha Mercante Brasileira Coin a finalidade de regular os fretes
praticados e se contrapor às ações dos clltéis internacionais.
Art. 4° - O transporte de mercadorias importadas será feito obrigatoriamente em
navios de bandeira brasilelIa, respeitado o principio da reciprocidade. quando:
a) o importador for· qualquer órglo da admini~ pública federal,
estadual 011 municipal. direta ou indireta;
b) o importador for empresa pública ou sociedade de economia mista;
c) as mercadonas forem importadas com quaisquer favores
governamentais;
d) as mercadorias forem adquiridas com financiamento toW ou
parcial, de estabelecimento oficial de crédito; e
e) 1IJ mercadoriu' forem adquiridas com financiamento externo,
concedido à órgAos da administraçio pública federal. estadual ou municipal, direta
ou indireta.
I lime. - O Minísiério dos Transportes regulamentará os casos em
que tais cargas poderio, em eatáter excepcional, ser transportadas etI1 navios de
segunda ou terceira bandeiras.
Art. 5" - A navegaçAo de cabotagem é privativll de embarcações brasiletras.
assegurada a comperiçio entre os annadores OlIC:IOIIaiS.
I IÍnico ' Excetuam-se deste dispositivo os navios de turismo e de
passageiros e 05 navios estrangeiros afretados por empresa brasileira. DOS casos
especificos previstos nesta lei.·
Art. 6~ , As navegações interior e portuária sio privativu de
brastleiras. assegurada a competlçio entre os annadores nacionais.

em~

Art. lI" - À5 Conferências de Fretes nio se aplicarAo os dispositivos da Lei nO
8.884. de 11106194 ou de qualquer outro diploma legal que estabeleça nonnas
sobre a prevençio e a repressAo às infrações contra a ordem ecOllÔmíca, desde
que:
a) sejam homologadas pelo Ministério dos Transportes;
b) atendam à legislaçio bruileira; e
c) â bandeira brasileira seja destinada uma participaçio mínima de 40".4 nu
Clrgas transportadas por cada uma das Conferencias.
I 1°- As C<lIIf'mnc:1U de Fretes registtario suas tarifas DO órpo
adequado do Ministério dos Transportes.
I 2° - SerIIo permitidas Ações Independentes entre annadom
conferenciados e etI1barcadores, com a finalidade de reduzir fretes.
I JO - Serà permitido também o estabelecimento de Contratos
Confidenciais entre annadores conferenciados e etIIbarcadores, com a mesma
finalidade de reduzir fretes.
I ... O Ministério dos Transportes estabelecerá a normatizaçJo dos
preceitos constantes deste artigo e seus parágrafos.
Art. Ir- A obrigaçio de registrar as tarifas praticadas se estende às etIIpreSU que
atuam independentemente de Conferincias, Acordos e outras usoc·ações,
devendo o Ministério dos Transportes coibir a prática do "dampilll" pe\os c3rtéís

internacionais.
Art. 13", Aos fretes produzidos por navios estr;ngeiros, nIIo pertencentes a países
do Mercosul, no transporte entre paises do Mercosul, incidirá um Imposto de
Importaçio com aliquota idCntica à Tarifa Externa Comum (TEC) ao Mercosul.
cAPíTnOIV
DOS AFRETA:\IE:'oITOS
Art. 14" • As ~mpresas brasileiras de navegação poderão afretar embarcações
brasileiras e ~5trallgelras. total. parcIalmente ou a casco nú.
§.... Os aftetamentos totais. parciais OU a casco nú de embarcações
cstrangetras, por empresas brasileiras de navegação. deverão ,;er autorizados
previamente pelo MinostCno dos Transportes e somente poderão ocorrer nas
seb'llintes hIpóteses:
I • Em substituição a embarcações em conSlrUçAo, com contrato em
eficàcia. até o limite de tonelagem de porte bruto contratada por um período de
Innta e seis (36) meses;
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11_ Em substituiçiÓ a embarcações sinislTlldas até o limite de
tonelagem de porte bruto destas embarcações por wn período de até vinte e QUIII'O
(24) meses. definido caso a caso pelo Ministério dos Transportes;
111· Para atender eventual demanda de transporte internacional que
não possa ser coberta por embarcações de bandeira e registro brasileiros ou por
embarcações já afretadas por empresas brasileiras de navegaçio:
IV - No transporte internacional. na modalidade de troca de espaço
em navios de carga geral de empresas brasileiras e estrangeiras. na JlC'OPOl'ÇIo de
um para um, entre embarcações de bandeira e registro brasileiros e emberçações
estrangeiras. na mesma linha de tráfego. de acordo com os critérios de
recIprocidade estabelecidos nesta lei;
V - Nas navegações de cabotagem. interior. de apoio e portuária. para
atender aos casos de necessu:lade püblica, que se justificam nas segwntes
situações:
a) inexistêncIa de embarcaçAo brasileira. para o transporte ou
atividades de apoio. com fins comerciais requeridos. na costa brasileira:
b) tonelagem a ser transportada excedente á capacidade de
transporte pelas embarcações próprias ou afretadas a longo período;
c) estado de calamidade pública clecretado em regilo do PaIs
que determine fomecimento imediato de combustíveis e gêneros alimentícios; ou
d) para atender ao apoio ás atividades de pesquisa e la'Ta das jazidas
de petróleo e gás natural ou outros ludrocarnonetos. desde que inexistam
embarcações próprias ou afretadas por armador nacional com características
"emelhantes de desempenho.
§ 2" - Gozarão dos direitos assegurados em lei ás embarcações de
registro brasileiro. os afretamentos feitos para atender aos principios explicitados
nos incisos I. II e IV. do parágrafo I' imediatamente antenor.
§ J" - A relação de um para um dos afretamentos na modalidade de
lroca de espaço em navios de carga geral. devem ser rel1etida. também. na geraçilo
de fretes para cada uma das partes. e ~eni comprovada. perante o Ministéno dos
Transportes.
§ 4" - As tarifas dos terminais e das instalações portuàriu aplicadas
aos navios de bandeira brasileira que operam na cabotagem sofrerilo uma redução
de onenta por cento ( 80%) dos valores eshpulados nas tabelas em vigor.

a) Daonenr a aôvidade da MariDba Mcn:IDIe BrasiIeA, da lIKIdo a
coadiçõea de CClIIIJldiôvida àI dos _
COiiCOII"-

aproxima' _
eslraD~.

b) Propic:* a sol:lrevMtJçia de .uoaa MáIba MercaI, . . . . . . . .
empmas bI:uiIeinI UIIIlI pmicipllÇlo miIIima IlOl trífep gerados pelo 8nIiI, da
modo a maDter os ieles lIIIritimos sob ~trole do Pais.

c) EIIIbeIeccr rearas pIlA a ~ de nnioI aalqeÍlOl
__
lJ"fep, impediDdo que os mep-tnllSpOl1lldo ÍIIIIeIUCiOIIII ~ o
.-I, como ji fizcnm em outros tráfezos, QIIlIIIdo ~ os ieles . - - a •

aumeDtos absurdos e descontrolados.
A _
respeito é interessaate obIervar que 110 lráfel/O ~EIIIdot
UDidos-Europa, uma desreguJamentaçlo açodada propiciou a formaçIo do CIIIII
dos mep-lrlDspOllador e DIDD intervalo de IDD alIO os ieles lUIIICIIlaIa 90%.
Na COIIIUIIidade Européia, 110 momento. bi uma iDvestipçIo em cuno, villBdo
reverter.tal silllaÇlo, que tirou a competi1ividade de lIIIIÍtOS prodlltos europe.- _
Estados URldos.
d) Visando ainda a sobrevivCl!cia de nossa MariDha M=-. o ~
PL pre..a incentiyos para que exportlldores c importadores bruileitol UliIizarr

navios brasileiros.
e) Reativar a cabotagem de carp gera1 110 Pais, através da reduçIo dos
custos pórtuários, que. 110 momento. do o único obsdcuIo i tal reaIMIçio, c Il1o.
como algumas pessoa erradamente, atribuem á làlta de navios.
f) Evitar que a competitividlde de nossos ~ de exportaçIo lIcIt- 11&
total cIepeudIocia e controle de empresas de navepçlo estnIIJeiru.

me

g) Preservar nossa indústria de eonstruçIo DaYaI. que
crise sem
precedentes, COIIl cen:a de ~/o de ociosidade, já que seu graJIlIe cU- do as
empresas brasileiras de navepçlo.

h) Evitar uma evuIo anual crescente de diviSA$, atualmente da onIeID da
USS 8 bilhões, caso DOUU empresas de navepçJo scj_ extintas, o que 0CClmIá
se o PL 1125/95 do Executivo venlta.a ser aprovado.

CAPÍTliLOV

SaIa das Sessões. em

de

de 1995.

Art.1 ~ _ 05 Ministénos dos Transportes e da Fazenda. no prazo má:'<imo de trinta
130) dias após a promulgação desta lei. estabelecerão as normas e regulamentos
necessários a sua Implementação.
Art. 16° - Esta lei entra em vIgor na data de sua publicaçilo.
"1.tGISUÇ'OOT.W.4 "'\["D4 nu
COORDES.,ÇÃO I)[ [SUOOS LEGISUTJ\·OS.C,DI"

Art.l7" • São revogadas as disposições ctn contrário.
Sala das Sessões. em . de

(,

,_.

.....

de 1995.

CONSTITUIÇAo
REPúBLJCJl FEDEltATIVA DO BRASIL
1988

ADEV....~

./

TtnJLoVII

JUSTIFICAÇÃO

CAPlnJLoI

o

presente projeto de lei preteDde regu\amelltar o arlilO 178 da
Constituição Federal, alterado pelo artilO I" da Emeoda Coastituc:ioaaJ DO 7, de
1995, no que COReerRe ao lraD5porIe aquaviário. de forma a int~ o princípio
da competi~.Vldade nesta modalidade de transporte, inclusive DO que diz respeito
ao emprego de embarcações estrangeiras DO BruiI.

Trata-se de proposiçio da maior importfDcia pila a reduçio do custo do
transporte aquaviário. que pretende. a partir do aUlDClltO da competilMdade dia
empresas brasileiras, uma concorrmcia e uma ~ equi\ibqdu da &ou
nacional e das embarcações estrangeiras. com o resguardo dos i n t _ Dácioaais
e a preservaç&l da annaçilo bnsi1eira, fuodamentaI para a djnamjzaçto do
comércio, tanto interno quanto externo e, por via de COIIICqIIiDcia, do próprio
desenvolvimento do Pais.
Na el~ do projeto observam-se,.como poatos báicoJ, os sepintes
objetivos:

Dos PIINc:ÍPtos Guws DA Át1VIDADI EcoNONJcA

"Art.171, (nvogado)
Art. 172. A lei disciplinad. com base no inlercsae nacioaaI. os inveIlimentol
de capital estranJCiro. incentivará os reilt\"~e replad a remeua di

lucros.
""Art. 17" A 111 disporá 1Ob~ a ord'IIDÇIIo dos trtJI/SptJf't'lI ail'fO. DqII6tlco,
t,,.,.,slrl, /kv,IIdo. quQ1lto à ord'"DÇIIo do /1'Q1IIIporl, htt,maclottol. obllfl'YtJ1'
os acorrloII firmados ptla C;IIII1o. alllldido o pri"cipi~ do ~ciprocidodt.

Parágrafo Úllico. Na ordfllaçllo do 1NIf1lplNt, DqII6tlco. a /ti ,~k·
ctrá tU C01IdiçMII ,m qu' o trQ1lspor/' tü 11If1'CDdoritU IID cobotog,,,. , a
II_,DÇIIo IIIlIri",. podfrllo SI,. f,IIOII por ,mbarr:iit;{Je1l '1I/J'DItff/rtlll.
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Ano 179. A Unilo, os Estados. o Distrito Federal e os Munic:ipios dispensam
às microempresas e às empresas de pequeM porte. assim definidas em lei,
tratamento jurídico diferenciado. \isando a incenti\õÍ-las pela simplificaçao de
suas obngaçõcs admimstrativas. mbutanas. pre-idenciánas e crediticias. ou
pela elinunação ou redução destas por meio de lei.

E~tESDA Cossnn:aosAL NQ 6, DI: 1995

.As ~fesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos termos
do § 3' do ano 60 da Constituição Federal, promulga a seguinte emenda constitucional:

"Ano 246. E \'edada a adoçio de medida provisória na regulamentaçlo de artigo da Constituição cuja redaçio tenha sido alte-

rada por meio de emenda promulgada a parlÍI de 1995."
Brasília, 15 de agosto de 1995.
AMisADACi.w.JAmPmrr1ollOl:ÚlisEduardo.Ptesldente-Ronaldo
Peri"'. -'1' Vice-Presidente - Belo MQ/lSII'. 2' VICC-Presidente - Wlls01l
CI1fIfJ'O$. I' Secretário- Ltopoldo&sso"'. 2' Secrctàrio- Bt1Iedito Domingos.
3' Secretário - J060 Henrifjlle, 4' Secrctàrio.
A MisA DO SENADO FElDAL: Jos; Sarney. Presidente - TeolO1lio JIile!a
Filho, I' Vice-Presidente -Júlio Campos. 2' Vice:'Presidente - Odaci,Soarts
I' Secretário - RenQ/l Calheil'OS, 2' Secretário - úvy Dias. 3' Secretário .:
EnrQ/lMS Amo";"" 4' Secrctàrio.
DO 16-8-95

Ano J' Fica m'ogado o ano 171 da Constituição Federal.
RlDAÇ.l.O ORIGIlIAL

REDAÇÃO ORlGL"IAL

Ano 171:
"Ano 171. A lei disporá sobre:
I - a ordenaç1o dos transportes aéreo. marítimo e terrestre;
n-a preclominá.nl:ia dos armadores oacionais e navios de bandeira
e registros brasileiros e do país exportador ou imponador;
o transporte de granéis;
IV - a utilizaçlo de embarcações de pesca e outras.
§ I' A ordenação do transpone internacional cumprirà os acordos
firmados pela UniJo, atendido o principio de reciprocidade.
§ 2' Serto bmileirol 05 armadores. os proprietários, 05 COIIIIIIdanIeI
e dois terços, pelo menos, dos tripulantes de ellil&rl:açOes nacionais.
§ 3' A navegação de cabotagem e a interior sIo pm'alÍ\'lI5 de embarcaçOes nacionais, salvo caso de necessidade pública, segundo dispuser a lei."

Ano 171:
"Ano 171. São consideradas:
I - empresa brasileira a constituida sob as leis brasileiras e que
tenha sua sede e administração no País;
li -. empreS;8 brasileira de capital nacional aquela cujo controle
~fe';!vo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou
Indireta de pessoas fisicas domiciliadas e residentes no País ou
de entidades de direito público interno. entendendo-se por controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu capi"
tal vo~te e o ex~cio de fato e de direito, do poder decisório
para genr suas aU\1dadcs.
§ I ~ A lei poderá, em relaçlo à empresa brasileira de capilll
naCIonal:
I - co~ proteçAo e beneficios especiais temporàrios para
de~nvolver .ati\idades ~nsideradas estratégicas para a defesa
nacional ou ImpresclndivelS ao desenvolvimento do País;
n- estabelecer, sempre que considerar um setor imprescindível
ao desenvol\imento tecnológico nacional entre OIItras condições e requisitos:
'
a} a exigência.d~ que o controle.referido no inciso lJ.do caplll se
estendas às aU\1dades tecnológicas da empresa, assim entendi.
do Qexercicio. de fato e de direitQ. do poder decisório para de.
senvolver ou absorver tecnologia;
bJ.percenlUais ~ participação, no capilll. de pessoas fisicas do~ciliadas e residentes no Pais ou entidades de direitc :Jublico
Interno.
.

§ 2' a aquisição de bens e ser\iços, o poder público dará tratamento preferencial. nos termos da lei. à empresa brasileira de
capital nacional."

m-

LEI N. 8.884 - DE 11 DE JUNHO DE 1994
Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a reprenão às infrações
contra a ordem econômica, e dá. outras providências

O Presidente d. República.
Faço saber que o ConçelottCl

~'lI..!onal

decreta e eu sanciona a see-uínte Lei:

TiTULO I

Das Disposições Gerais
CAPiTULaI

Da Finalidade
Art. IV Esta Lei dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra
a ordem econômica, orientada pelol ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, {unção soci.al da propriedade. defeaa dos consumidores e- re·
pressão ao abuso do poder econômico,
Paráil"afo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por

esta Lei.
CAPiTULOU

Da Territorialidade
EmSDA CossrrruaosAL NQ 7, DE 1995

As ~fesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nos tennos
do § 3' do ano 60 da Constituição Federal, promulga a seguinte einenda constitucional:
Ano I' O 3rt. 178 da Constituição Federal pas~ a vigorar com a seguinte
redação:
"Ano 178. A lei disporn sobre a ordenação dos transpones aéreo, aquático e terrestre. devendo. ~to à ordenaçAo do transpone internacional, observar 05 acordos firmados pela Uni~
atendido o principio da reciprocidade.
•
Parágrafo único. Na ordenação do transpotte aquático, a lei estabelecerá as condições elll que o transpotte de mercadorias na
cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações csuaogeiras."
Ano 2" Fica incluído o seguinte ar!. 246 no Titulo IX .:. "Pas DispoSições
Constitucionais Gerais": .

Art. 2'

Aplica·se esta Lei, sem prejuízo de convenções e tratados de que se·

ja sirnatário o Bralil, à. prática. cometidas no todo ou em parte no Território Na..
cional ou que nele produzam ou poslam produzir efeitol.
Parált'aio único. Reputa-18 situada no 'Ierritário Nacional a empresa estrangeira que opere ou tenha no Brasil tilial. agência, lucurlal. escritório, estabelecimento, agente ou representante.

TITULO Il

Do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
CAPiTULO I

Da Autarquia
Art.

~

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. órgão ju-

dicante com jurisdição em todo o Thrritárío Nacional, criado pela Lei n. 4.1370J , de

10 de setembro d, 1962, paa.a a se constituir em autarquia federal. vinculada ao
Ministério da Justiça. com sede e fora na Distrito Federal. e atribuições previstas

nesta Lei.

--.::'.:::::::::::::::::::

::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::'.:::::::::',::::::::::::::::::::'.:::::'.
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PROJETO DE LEI N° 1.669-B, DE 1996
(Do Poder Executivo)
Mensagem nO 234/96
Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, cria o Conselho do serviço
Público de Energia Elétrica e dá outras providências; tendo pareceres dos relatores
designados pela Mesa em substituição às Comissões: de Trabalho, de
Administraçlo e Serviço Público. pela aprovaçlo. com substitutivo; de Minas e
Energia, pela aprovação; de Finanças e Tributaçlo, pela adequaçio orçamentária e
financeira; e de Constituição e Justiça e de Redação. pela constitucionalidade.
juridicidade e técnica legislativa.
(PROJETO DE LEI N° 1.669-A, DE 1996, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)
o CONGRESSO NACIONAL decréta:

INSTlT11~~.Jm.UIÇÕES

DA
I:
ORGANIZA&ODA AUTARQUIA

Art.1' F'a instituida • A~ NICionII de EnerP EWtrica • AJ'o'EEL. .......
rederII vinculada 80 Ministério de M"mas e Enersia. com Mele • roro no DiIuito FederII e prazo de
duraçlo indeterminldo.

éle....

Art. ,.. A Ag6Icia NICionII de Enerzia E1étric:a tem J'CW rInIIidaã cIaenvohw •
I'roduçlo de enersia eI~ e o aproveitamento energético dos c:unos
em lI1iculaçlo com
6rpos das administ~ estaduais, bem assim repl.. e tilCaliz:ar 11 atividades relllivu 101
ser.!ços e instal8Ç6el de enqia e1~

Art. 3& ~II 11 di~ lesais e ~lamentareI especific:u dos MI'viços de
eneq;ia elétrica, compete. Agfncia N-.10nal de Energia Elarica:
I . implementar 11 poIlticu • 11 diretrizes do governo fedenI pera OI MrIiçoI de
energia e1étric:a. qualquer que seja a fonte primiria de enelJia, incentivando a compctitiviclacle e
estimulando a melhoriã da qualidade. a c:onMrVaçIo de energsa • a pmervaçIo do meio-ambiente;
II • acompIIIhar e subsidiar tecnicamente os

dos sistemas de energia elétrica;

JlI'08I'IIIIU de expulllo e de ~

10 - promover a articuIaçIo com OI EstadoI, para o ~o encrsitico doi

cursos de iaua;

IV - expedir regulamentaçlo técniç& e supervision.v OI temços de encrJPa eWtrica.
emitindo l:Iu propondo OI atos resuJadorcs respectivos, inclusive os reIatiVOI • u:i1izaçlo de eneraia
hidriulica;

v - conceder. penn:tir e ~I.!torizar a exploração de serviços e instalações de energia
elétrica e o aproveitamento de energia hidráulica de cursos de água. firmando os correspondentes
contratos e fiscalizando o seu cumprimento;
VI - fiscalizar. técnica, econômica. contábil e tinanceiramente as concessões,
permissões e autorizações de serviços de energia elétrica e de aproveitamentos de energia hidráulica,
aplicando as penalidades administrativas previstas nos rCiulamentos e nos contratos respectivos.
inclusive multas pecuniárias. de até dez por cento do valor' do beneficio econômico da exploraçio
do serviço. confonne dispuser o regulamento desta Lei;
VI[ - efetivar. no interesse dos serviços. a alteração de condições e de áreas de
concessões. autorizações e permissões;
VIII - aprovar os estudos de viabilidade. os projetos técnicos e os custos das obras.
das instalações e da prestação dos serviços de energia eiétrica.
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IX • definir critêrios de lpuraçio e registro de custos operacionais e de investimentos
em serviços de energia elétrica, realiudos pelos concessionários. permissionários e aut()lizados.

exercendo o controle e a fiscalizaçio correspondentes;
X - expedir os atos declaratórios de utilidade. püblica dos bens ne<:essirios .i
realização de obras e serviços de energia elétrica concedidos, para tins de dcsapropriaçio e de

constituiçio de servidão administrativa; nA forma da Icgistaçio ~pecificl;

Julho de 1996

IV • apreciar. em caráter con~Iii..o e mediante !IDlicitaçio do Ministro de Estado de
Minas e Energia, recursos interpostos is decísõcs do Direror·(".reral da Agência Nacional de Energia
Elétrica.
An 10. O apoiÔ iéCnico-Ãdmi~i~trntivo que se fizer necessário para O 'fUncionamento

~~ho do Setviço Público de Eneryia Elétriea será provido pela Agencia Nacional de Ener8Í1

XI • analisar e homologar, nl foOOI da leyislaçio aplicivel. os contritos de

suprimento entre concessionârio5 e a raleio do custo de coti5..urob de cómbusüvcis para $craçlo de

Capitulo IV
'DA TAXA DE FISCAI.IZAÇ,\O
DOS SERViÇOS DE E!'IERGI.\ [I.ÉTRICA

energia elétrica. bem como lhar os valores da quota anual de rever:5~ piO' ",.&da concemonirio. no
,
respectivo penado de comperência;
XI( • alterar 05 valores das tarifas de energia elétrica. mediante revislo ou reajuste.
na forma da legislação e de acordo com o respectivo contraio;

XIII ~ lelar pela boa qualidade do serviço ~ pelo atendimento du ~gestões e
redarnações dos uroario!l. observado o disposto no Código de wfesa do ConsutDKIor e na Lei n8.987. de I~ de fe....ereiro de 1995;
.

XIV ~ propor a intervençio 11O!i !erviços concedidos.. toermitidol ou autorizados,. nos
casos previstos em lei ou no contrato. bem assim a encampaçio, peio Poder Executivo. por motivo

Art. 11. Einstituída a Taxa de FiKnlízaçãu de- SCT\iços de Em.orwa Elêtnca. que xril
mual e diferencildl em funçio da modalidlde e do porte do serviço euocedido. pennilido ou
IUtoriudo.

, § Ii A lixa de fisc:alizaçlo, equivalente a O,~~~ 'do valor do beneficio econõmico
auferido pelo concessionário, permissinnârio ou autorilado. m determinada pelas seguintes

fónnolu;

,

de interesse público;

a)

XV ~ panicipar de decisões referenres ao gerenciarnemo de r'eCur50S hidocos em
âmbito nacional e iàmecer dados e imàrmações decorremes de su,a camperênC'il: ~5 demaIS
panicipantes;

onde: TFg 'K ra:lta de li",·"Ti7.:lç30 da concess30 de geraçio
P ... potenci 1 II1!'t1Jlada para o serviço de geraçio
Ou. ~ O.S,·~ Ou valor \!!"!itiuin do heneficio anual decorrente da expforaçio do
StfVlÇO de ytTlçlo

.

XVI ~ operar o monitoramento hidrológico em àmbiro nacional.· de forma integrada
com outras aplicações tinalisticas, e manter sistema de informações hídrológlcn~

b)

XVII - credenciar, mediante.~convCnios de coopeA.çlo, órgãos dos Estados e do
Distrito Federal para a realizaçio de atividades:de fiS(:alinção e controle dos HrViços de energi;
elétrica prestados nos respectivolterritõrios.

contará com um

Dirctor~Geral

Adjunto, quatro Diretores e um

Procurador~Geral.

Diretor~Geral

TFt-PxTu

onde: TFt,. taxa de fiscalízaçio da concessão de transmísslo
p ... potência instalada para o serviço de transmíssio
Tu - O,S% do valor unitário do beneficio anual decorrente da ex:ploraçlo do
serviço de transmissio

Parágrafo único. Dos atos e decisões do Diretor~Geral da Agência Nacional de
. Energia Elérríca, praticados no e~êrcicia das competencias definidas nesta Lei, caberá recurso &O
Ministro de Estado de Minas e Energia. .

Arf. 4'i- A Agencia Nacional de Energia Elétrica scri dirigida por uni

TFlI=PxGu

e

e)

TFd - [Ed I (FC x &.76)] x Ou

onde:

TFd = taxa de tilCaliZllç~o da concessio de distribuiçio
Ed ,.. energia anual fltuTJ.da com o serviço concedido de dístribuiçlo. em
megawau.hora
FC :o::: ::~ç~a~~nc~~ anual das instalações de distribuiçio. vinculadas

Art SOl Fica criado. na Agência Nacional de Energia Elêtrica, o cargo em comisdo
de Dirclor~Geral, do Grupo-Direção e Asses~ramento $llprriores. código DAS 101.6.

nu s

O,S% do valor unitário do beneficio anual decorrente da ex:ploraçlo do
serviço de dí!tribuiçlo

. Capítulo 11
DAS RECEITAS E DO ACERVO DA ,\VTARQUIA
An 6'1 Constituem receit2l.S da Agencia Nacion~J de Energia Elêtrica:
I - recursos oriundos da cobrança da taxa de fisc.lilaçio sobre serviços de energia
elétrica, de que trata o an 11 desta Lei:
.
.

§ 2' Para determinlçio do valor do beneficio econômico a que se refere o parágrafo
anterior. considerar~se·i. a tarifa fixada no respectivo contrato de concesslo. ou no ato de outorga
da concesdo. pennissio ou autorizaçJo, quando se tratar de serviço público, ou no contrato de
venda de energia. qUlndo se trallr de produção independente.

§ 31 No caso de e:'ll:ploraçio para uso exclusivo. o beneficio econômico
corresponderá ao custo unitirio apurado da respectiva atividade econômica.

Art. 12. A taxa anual de fiscalizaçiO será devida pelos concessionários,
permissionârios e autorizados a partir de I- de janeiro de 1997. devendo ser recolhida em
duodecimos, na fonna como dispuser o regulamento desta Lei.

11 ~ dOlações consignadas no Drçamcn:o Geral di Utiilo. créditO! especiai~
transferencias e rerasses que lhe forem conferidos;

111 • produto da venda de publicações, material técnico, dados e ínf'ormações,
inclusive para fins de licitação publica. de emolumentos admi~istrativos e de taxas de inscriçio em
concurso público;

Capítulo V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS'

IV ~ rendimentos de operações financeiras que realizar;
~ recur50s provenirnres de convênios. acordos ou contratos cetebrados· com
entidades, organismos ou rmpre5!S. públicos ou privados. nacionais ou internacionais;

V

VI - dOlções, legldo., .ubvençõe. e OU'ro. r<eu"'" que lhe forem destinados;
propriedlde.

VII • valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis' de sua

Parágrafo único. Seria transferidos â Agência Nacional de Energia Elétrica os
I;cervos técnico e patrimonial. as obrigações. os direitos e as recritls do Depanamemo Nacional de
Aguas e Energia Elétrica - DNAEE.

Art. 7' Fica o Poder E:'<ecutivo autorizado a remanejar, transferir ou utilizar os saldos
orçamentârios do Ministério de Mina5 e Energia. para atender às despesas de e!tnrturaçio e
manutençio da Agência Nacíon,,). de Energia Elétrica. utili7.ando como recursos as dotações
orçamentárias destinadas às arividades finalisticas e administrativu. observados os mesmos
subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei OTÇlmentiria em vigor.
, Capít.ulo 111
•
DO CONSELHO DO SERVIÇO Pl'BLICO DE ENERGIA ELETRICA

An. 8' É criado t) )nselho do Serv;ço Público de Energia Etêtrica, 6rglo colegiado
vinculado iIl:O Ministério de Minas e Energia. inteb'Tado por sete membros detivos, um deles como
Presidente. com igual número de suplentes. indiCJdos pelo Ministro de Estado de Miou e Energia t
nomeados pelo Presidente da RepUblica.
Parágrafo tinico. Os membros do Conselho do Serviço Público de Energia Elétrica
teria mandato de dois anos. admitida a rcconduç!o.

An. <P Ao Conselho do Serviço Público de Energia Elétrica compete:
.
[ - acompanhar e avaliar o desempenho do serviço público de e~ elétrica.
elaboTJ.ndo relatórios periodicos. com 5Ugestõcs ao Mínistro de Estado de Minu e Energll;
II ~ as!essorar o Ministro de Estado de Minas e Energia. emitindo pareceres sobre
questõe$ gemis do setor eletrico nacional. em especial aquelas que afetem o equilíbrio econômicofinanceiro dos. contratos de concemo e sobre reb'tllação dos serviços de energia elitric~
IH ~ sugerir medidas regulamentadoras dos serviços de energia elétrica;

Art 13. A Agência Nacional de Energia Elétrica poderá credenciar têcnicos ou
empresas especializadas para a fiscalizaçlo de serviços de energia elétrica. bem como consultores
independentes e auditores externos dos concessionário!'. permissionários e autorizados, com a
finalidade de obter. analisar ou atestar informações ou dados necessários is atividades de
fiscl'llizaçlo e controle d05 serviços
An 14. O regulamento desta. Lei defjniri a forma de compçsiçiQ da comissio
previ5ta no pari~rc único do art, .30 da Lei n2 1.987, de 1995. a 'Ser inlegradí. por representantes
da A~ência NaCional de Energia Eletricl, dos conces,ionários. permissionários e autonzados e dos
uJUino5, para a reatizaçio de fisçalizaçJo perjódica dos serviços ~e energia elétric~.' ••

Parigrafo único. A Agência Nacional de Energia Elétrica dispensará aO$ Conselhos
de Consumidores. con~ituidos na forma da lei nQ 863 I. de 4 de março de 1993, e às entidades sem
fins lucrativos que lhes prestem apoio técnico, todas as facilidades e informações requeridas sobre a
atuaçJo dos COJlCcssionàrios, permissionários e autorizados e sobre 15 condiçõc:s contratuais de
pre.tlçlo dos. serviços de energil elétrica.
, ,
Ar" 15. Durante o período de 48 meses, contados a partir da dirta d. publícaçio
desta Lei. 05 reajustes e revisões das tlnfas do serviço público de energia elêtrica serio efeluados
segundo as condiç~ dos respectivos contratos e legislaçlo pertinente, observados os parâmetros e
~~~~:d~pecificos.. estabelecidos em ato conjunto dos MinislTos de Estado de Minas e Energia e

Art. 16, O Poder Executivo adotará as prOVidências necessárias á constítuiçlo da
autarquia Agencia Nacional de Energia Efétrica, com a apro...açio da estrutura regimental e a
nomeaçio do Diretor~Gera!,~do Diretor~Geral Adjunto. dos Diretores e do Proc.urad9r·Oeral.

, § 11 A estrutura re~mental de que trata o capu. incluirâ.os Cargos em comisslo e
~~~~~ra1Iticldas atualm~e exIstentes· no DqJartamento Nacional de Aguu e Energia Elétrica.
.
§
Fica o: ·Poder ~:<ecutivo autorizado a ~mo\ICr a redistrlbuiçlo. observado o
Interesse da Admlnlstraçio; de servidores lot~dos no Ministério de Minas e Energia. plra fotmaçio
do quadro permanente de pessoal da AutarqUIa.

?-'.

. .

~.

17.

A~~ ~

seja

~rovido

o

c~rgo

de

Procurador~Geral

da- Autarquia. a

CiU!su!tona Jlfndtcl do MtOlsteno de Mma:s e Energia e a Advocacia~Geral da Unílo prestaria á
Agencl':. ~aclon.l de Energia EJêtrica a assistência juridica necessária no âmbito de suas

competenclu.

'.

.

.
~. 1S. Con".ituid~ a Agência Nacional de Energia EI~rica. com a publicaçio de
~~~~to mtemo. ficara extinto o Ot:panamentQ Nacional de Aguu e Energia Elétrica _
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Parágrafo único Enquanto nlo constituída a Asineia Nacional de Energia EI~rica.

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

as competencias I ela atribuidas por esta Lei seria exercidas pelo Departamento Nacipna! de Aguu

e Energia Eletrica.
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Do PROCESSO l..1:cmurno

"..s;,;;;ç,i;;"iÜ·····································,

Art. J9. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

DASLm
Brasília.

~ 61. A iniciativa das leis complcmeDIIrJs e ordinúiu abe a qualquer
membro ou ~ da ~ dos Deputados, do Senado Federal ou clt
Congresso Naaonal, ao Presidente da República, ao Supremo Tn1lunal Federal, aos Tn"bunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadaos. na forma enos casos previstos nesta Constituiçlo.

"LEGISLAÇ;'O CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇ;'O DE EST);DOS LEGISLATIVOS·CeDI"

§ I' São de iniciativa privativa do 1'rllsiden1e da República u leis que:
I -" fixem ou modifiquem os efetivos das Foiças Annadas;
B - disponham sobre:

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ti} criaçIo de cargos, 1\mç(les ou empregos públicos na administraçIe
direta e autárquica ou aumento de sua rennmeraç!o;

1988

b) orgaDizaçao administrativa e judi<:üria. mat«ia tributária e
mcntária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territ6rios; OIÇI-

TtruLom
DA. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, pr0vimento de cargos, estabilidade eaposentadoria de civis, reforma etransferiDo
cia de militares para a inatividade;
,
ti) organização do Minist~rio P6blico e da Defensoria Pública da UniJo.
bem como normas gerais para a organização do Mini5t~rio Público c da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal c dos Territ6rios;
.) criaçlo, estruturação e atnõuiçaes dos Minist~rios e órgãos da adJDi.
nistraçIo pública.
§ 2' A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentaÇão l CâmanI
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, DO minimo, um por cento clt
eleitorádo nacional, dístnõuido pelo menos por cinco Estados, com Dllo lIlCDOt
de tr!s ~os por cento dos eleitores de cada um deles.

CAPÍTULOIT

• ---

"

a.," ~

-

__ . _

~

.

Art. 21. Compete à Upião:
1.- manter reIaçõcs com EStados estrangeiros e participar de 0rganizações internaciônais;

11 - declarar a guerra e ccIcbrar apaz;
m- ~gurar a dcrcsa nacional;

XII - explorar, dírt!tamentt ou mediante autorizaçi1o. conc.ss40

Art. U. A discussão c votaç!o dos projeUls de lei de iniciativa do ~
da Rep1'Ihl!ca, do Supremo TnÕ11Dá1 Federal c doi TribaDIis Superiores terIo
iDido na CAmara dos Deputados.
§ I' O Presidente da República 'pclCIeQ lOIicit8r lIrpeia
.
çIo de projetos de sua iniciativa.
para aprecaa-

0fI

[HrmissiJo:

§ 2' Se. DO caso do parágrafo anterior, a CImara cios Deputados ••
Senado Federal nlIo se manifestarem, cada qual, SlJCalIÍYIIIIel em até lpIIo
rema e cinco dias, sobre a proposiçlo, seri esra iDcJuIda JIlI ordem do diI,
sobreslaIldo-se a dehõcraçlo quanto aos demais USlIDtOS, pera que se u11ime.
vocaçIo.
§ 3'A apredaçãoclas emendas do SenadoFedaIl pelâaaiara cIosDcJ-o
lados faMe-á no ~ de dez dias, observado CJ'BdO ao JI1llis o dlsposD •
par.ígrafo anterior..

a) os serviços dtI radiodijúsdo sonora e de sons. imagens:
b) os SClViços e instaIaçõcs de energia cIática e o aproveitamento eucrgético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os

potenciais hidrocncrgéticos;

c] a navegação aérea, ;ICfOCSp8cial e a infra-estrutura acroportuiria;
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entte portos bnsi·
lciros c fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Ter-

§ 4' Os prazos do § 2' nlIo correm DOS periocIos de recesso do Congrep
nem se aplicam aos projetos de código.

50 Nacional,

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

ritório;'
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de
passageiros;
,

LEI N! 8.987, DE 13 DE FEVEREmO DE 1996
m.plSe HIHw • ,.".. de c-... •
_ , . . . . ft pn~ do .nit;M
_ pnt'i* ao ano J7J li. C...cJtlÚflo F..

j) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério P6blico e a

".IJU.

xm -

De:fensoria PiJblica do Distrito Federal e dos Tctritórios;'

.................. _

_

_

-- -.. _

TtTuLolV

--

-- -

llwaI• • ", 0llCru pro"ld'm:l...

.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congrello Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:

DA 'ORGA.'lIZAÇÁO DOS PODIU.S

CAPlroLoI
Do PODER LEGISLATIVO
SEÇÃo V1lI

CAP1TULOVU
Dos Encargos do Poder Concedente
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Art. 30. No exercício· da fiscalização, o podeI: concedente
terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade,
recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária.
. Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita .por
intermédio- de:órglo técIlico do poder. concedente ou por entIdade com ele conveniada,. e, periodicamente. conforme previsto em
norma reguliunentar, por 'comisslo composta de representantes
do poder concedente. da cáncessionária e dos usuários.

...................,:~ '.:
:.
-.--.
..............................................................................................
LEI N. 9.074 - DE 7 DE JULHO DE 1995
Estabelece normas para outorga e prorrogaç-ões das concessões e
permiuões de serviços públicos, edá liutras providências
O"'
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to.

'

O Presidente da República...
Faço saber'que o Congr~s&o Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPíTULO I
Das Disposições Iniciais
Art. 1~ Suj~ibm-se ao regime de concessão ou. quando couber, de pelJllissão,
nos tennos da Lei n. 8.987'11, de 13 de fevereiro de 1995. os seguintes serviços e obras
públicas de comp.et6ncia da União:
•
I _ (vetado); l

II - (vetndl\); .
UI - (vetado);
IV - vias federais, precedidas ou não da execução de obra pública;
V - exploração de obras ou serviços federais de barragens, contenções, eclusas. diques e irrigações. precedidas ou não da execução de obras públicas;
VI - estações aduaneiras e outros terminais alfandegados de uso público, nio
instalados em área de porto ou aeroporto, precedidos ou não de obras públicas.

O Presidente da República..
Faço saber'<jde o Conitr~sso Nacional decreta e eu sanciono a secuintelAi:
CAPíTULO I
D.. Disposiçoes Iniciais
Art. I' Stijêitám'se eo regÍme de concessão ou. quando couber, de pt1'/llÍIsio,
nos tenaos da Lei n. 8.987'''. de 13 de fevereiro de 1995,05 seguint•• serviço•• obro
públicll1l de comp#~nciada União:
I - (vetado);
II - (vetodq);
1II - (vetado);
IV - vias federais, precedidos ou não da execução de obra pública;
V - exploração de obra. ou serviços federais de barragens, contenç6e.; eclusas, diques e irrigações. precedidas ou não da execução de obrai público;
VI - estações aduaneiras e outros tenainaís alfandeladOl de u.o público, Dlo
instalados em área de porto ou aeroporto, precedidos ou não de obro públical.
Art. To 1t vedado à Uniio. aolI Estados. ao Distrito Fedlral 1 &011 MunicípiOl
executarem obra. e serviçal públicos por meio de concellio • permiallo d••em-

ço público. sem lei que lhes autorize e fixe os termal. dilplnuda a lei autorizativa nOI casos de saneamento básico e limpeza urbana- I nOI já réferido. na Conltltulção Federal, nas Constituições Estaduais I nu Leis Orrinlcu do Dt.trito Fedara! e Municípios. observados. em qualquer cuo, OI termal da Lei n. 8.987, de 1995.
li l' A contratação doe serviçal e obras público resultantes dOI proceslol
iniciados com base na Lei n. 8.987. de 1995, entre a data dI lua publlcaçdo 1 a da
presente Lei. fica dispensada de lei autorizativar.
li To Independe de cooce..ão, permislão ou autorização o transporta de carras pelo meio rodoviário.

li 3~

Independe de concessão ou permissão o tranlportl:
I - aquaviário. de p....ageil'Oll. quI não seja realizado entre portoa oqanizados;
II - rodoviário e aquaviário de pe.soas, realizado por operadora de turismo
no exercício dessa atividade;
lU - dI pessoas, em caráter privativo de organizaçõel público ou privado,
ainda que em forma regular.
Art. 3~ Na aplicação dos artlgol 42, 43 I 44 da Lei n. 8.987, dI 1995, Ilrio
observadas pelo poder conc.dente as leguintes dlterminaçõ..:

.. ..
,

'

I - garantia da continuidade na preltação dOI lernçol públicol;
.. ,.
,. "
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§ 4· Os prazos do § 2" não co= nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código.
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8.987, DE 13 DE FEVEREffiO DE 1996

LEI N! 8.631, DE. DE MARÇO DE 1993

Di.p<le ..,bn o r86ÚM Ih " " _ •
permüdo da pre,uç6D d. H"iço, púbU..
COI

DI,~

previ.to DO art. 17& d. Conftítujç6o P...
d. outra. proyjd'nci•••

..bra •

fI%8~"

doa 1Il..-Ia da

tlrifal para .. serviço público d. lItIrIÍI
Il~trica. utinllll .. rqiml dI
~
,.raatida I dá outra. plDvld lál;

deft1• •

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:

o PRESIDENTE DA REPÚBLIC.A
Faço saber que o ConK1'esso Nacional decreta eu sanciono a
seguinte lei:

.
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CAPfTUJ,O VII
Dos Encargos do Poder Concedente
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Art. 30. No exercicio· da fiscalização. o pode!; concedente
terá acesso aos dados relll.tivos à administração, contabílídade,
recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária.
. Parágrafo únicc>. A fiscalizaç!o do serviço será feita por
intermédio- de:óriAo téc1;tico do poder. concedente ou por entidade com ele c~nyeniada. e, periodicamente, conforme previsto em
nonna regulamentar, por comissão composta de representantes
do poder concedente. da cóncessionária e dos usuários.

.
~

Art. 1! Os níveis das tarifas de fornecimento de eneriia
elétrica a serem cobradas de consumidores finais ..rio propos.
tos pelo concessionário, ao Poder Concedente, que os homolop.
rá, observado o disposto nesta lei.

f I! A ausência de'manife~taçiode inconformidad. do Poder Concedente, no prazo de quinze dias ap,,* a apreslntaçlo da
proposta pelo concessionário, representará a homolopçlo da
mesma.

f 2! Os níveis das tarifas a que se refere o caput dista artigo corresponderlo aos valores necessários para a cobertura do
custo do se~i~ de cada concessionário distribuidor, ..pndo
suas caracterlstlcas específicas, de modo a prantir a prestaçlo
dos serviços adequados.

LEI N. 9.074 - DE 7 DE JULHO DE 1995

f 3! No custo do serviço mencionado no paráKl'aío anta.
rior, além dos custos específicos dos concessionários públicos.
privados, serlo obrigatoriamente incluídos os valores relativol
aos preços da energia elétrica comprada aoa concl..ionáriol· In.
pridores, inclusive o transporte da energia gerada pela Itaipu
Binaciopal, os relativos às quotas anuais da Res.rva Global d.

Estabelece normas para autoria e prorrogações das cancessõe. e
permiuoes de serviços públicos. !' dá l:lutras providências

::::::::~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
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DECtETO·LE! N' 200 -

DE 25 DE F!!VéllEtRO DE 196;

[;i.•põ:: 16b:c W orgar.i:a:;f'.:J d:: AJr.:::Ii.<!1 :;j(J
Fl:cicr;,l. t$t~bcirc:t: diretri:C"!" p:1rD. .: RC[:J:I:J:J. Ac!mif:lslr:tiu. c cfJ oult.:..s prO:l:01ér:c:2.A

() Pre:~idtnt: d:: Rep:iblica. uundo C:lS "l:;:'uiç~cs \ll:e Jl:c
confcr: o art. 9'. § 2'. do Ato In~tituc;~n::i ::.' '!. cc i ':e dc:e=~:o
de 19é6. decret::.:
TiTULO I

DA ADMINISTRAÇÃO

rED::R.~!.

Art. I' O Pode: Exe=:J::vo é exe::ido pdo P:csié:"r.t: da
~epi:!:ll:c:l auxihôido pdos Ministre! ce.Esrz:!o.

I - ;'.utart!uiA -- o serviÇO autõ'.,)mo. criado por 1cs: com
person:llid:lt!c jurídICa. palriCl6nio c ;cccita próprios. paról Il::ti:~ular
a&ivid~t!cs Iipicól5 da Admini5rraçào Püblica. que requeiram. pua
seu me.lh.:>~ iU:lci:lIian:ellto. i1:stão adminisrrativa e financcir:l
cent:ll!::aQiI.
11 - EmDr':~~ Públic.. - " enticólde dOI:ld:l de personali.
dade luricli.:ól de di.eite p:iv:ldo. cem pillrictóniopróprio e capilal
exc1u~i\'o dil União ca cle suas cnt:óildcs dll Aclmllll$tra"i!o Indi.
rct1. crióldz po~ lei "a:a àeS~'llpellhólr óltividlldes de'natureta
tmp:e:;,lri:ll que c .(io\'trno !eja levado a exerce:. por motivos lie
convC1\:ê:u:í;'l ..'lU cc~(ir.sência ~dm:nistr:'tí\'.1. podendo tal en:ld.i1d~
revcslir-u de q:ulql:er d~5 fc::nas ...dm;lill.1, e::s direito.
lU _. Sce::õ:.ê::: de E.:o::o=''' ~I:~ta ..,.. a entid::dc QD:..d:l de
pulOl:c:id:lJ~ u::u:ic:l de ci:·ciIC ;l:iv.1c!O:O. ainda por lei para o
e'.'<t:cie:o é:: ... ::v::::'::i:.cie n::t.:u::e:3 me:C:&1~ti1. roa a forma C!e sceiedad... .:on6:l:r:lll. cu;u :lçtu com direito a VOIO pencnço1m. em lua
:U:O::ll, à. Ua;~o ou li. entidaJo: Óil. ~d::linistr:lçio lndil:cla.

"1:5-

", ~.:!.: Cor:.t~dC[i~ Ge:~l C:l Rc;:::b~;:&: c ~ebs Co~;.:::c:;,,,::;
~rcc:o:~a:;. o~ bai.Jn:e:\:s =~ rcce.:"~ .: de~?t:~: .

.".rt. :2. O p, l:sldc:nte da R~llblica e os Ministros de Est.'do
cxerC\:l:lr.s .::rJ:::l'i0tS de sua com;)(~tênci'l cons:l:uc!O:'1ilt lC9~1 ~
regubrncnt::; CCllll o óluxilio dos órgãos que cOlllp6c:m OI Adminis-

c) PC~s rep;u:•.;ó\:s com::..::cnt«:s. \J r:.-l c-:: rc:~po:s~á~·::;·: ~~ .. &
Sl:ólr:l,ól':e bellll. dinhe:ros e valores ·p:lbhce~ c à$ re'i",~c:l\·c;
lomll:ms de con.a. nu.; t'::mos elil IcSisl;;ç;:'o :in:e:io: .'l ;lre:cnt: lei,
. §~.. Nos Mjnist~r;os MiI:r.1rc~. eabe :lO. órgãos ,:::e Coreal
dl!Ctlt:tlllaco$ em dec;eto :lS atr:buiçces mó:ead:lli neste O::ligo.

trnç~o

fcdt..t:li.
.Art. :;.. ncsp:;tadas as i.m.t:lç6cs cstaedl!cid.ls nól Ccnstiluição l: t.'b~:rV:l:i::s as dl!posiçile5 legól:s. o Poder .Çxccu:ivo
regula::. :l c~;:u.ur::ç:io e !unclonólm;:r:tO dos érgãos d:a "Adllllnistração F.:àc:::l.
Art ••,' A A;lllullÍstrólç50 Federal compreende:
I - A oll.,I:l.lr.i!tr~~50 Direlll,. que se collStitui dos suviços
inlegrn;!lls r.:l estrutura administrlluva ~ Presidénci:l da Repúb~a
e dos Mil!:SI~l"ios.
---y
A .lI,t!:nir.i~lrólçl'lo Indireta. ·Gu!: cnmprcend: as scg'-IÍnlu
\ eóllllgcd"s c!~ enti:!óldes. dOI'1ClIS de pcrsolUllidadc jurídica própria:

°

Art. 215.
7~

aBvogll::1-~ a5 disposic:ões CIll cor.::iUio.

Br:lslJj". 2' de Ecve:eiro de 1967: H6' da Inde;lCQd:=c~ e
da.República.

H. CASTELLO E~,,~co
Cllrlos ;Ul'dc'''''s Sil;'1l

n-

i

ôI)
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ZUm:?: ..·1::ilrir..: ..l!"c~áo

.~.u'a:q"ióls:

Adem.Jr dI: Cu.:ire:
,,~·;.-:z:o':! Pi;J

b) Empré~..s Públicas:
Cf So~:~d:lde dól Econc:::i3 Mista.
o •. §·1: . :::. (nr;d;,d~. co:np:.:endidas r:a AdClinislração Incliretól

C;;:rc:J. l'::JiC"t

Oet;;!";:J GOI:"CI:: ,::'EI:!!:écs
Ju.rc: éo J"~~sc::;:t:",:., Tiu,·or~

Ser:":,..) qC:~!t" . . r:~.'i~;r:Jt.:S ..

cor.s:tie:•• :::·>: \,l:l:t:::;Ci1S ;;u ~l:nistériu ~m cuja àr~ de: compettnc:i3 c.tinr C:lql:.::i:01da "U:l principal auvidilde.
"'l
§ :!., Equip:u:lm-se às E:npr~5ôIs PúbiiCõ1S. pwra os efeitos
cesta I.:i. ". :'unc!::ç6es instiruiCólS em virtude de lei fedcrlll e
\ ~UjO~ r.:cu;r.o. P:lItiC'p01 a União. quaisq:ier ql:e 5e)asll suas fina-r
~.dadei. ;.i:.. ,(' ... -~.,.~."....4 ~t~ : ".: :f" .i~'l...·.~t.~· ,:),,~.•~
.~
Art. 5' Par.. o~ f:Q~ desta lei. CQ;l:lidera-se:~'
;t(}/(:'I/

/(iJl:J:::r....;..,J ~ItJw::l~ .. t~ A:~g..:o

r

Lui: G..r.::l<T3 :.!;; Xo'JS.:ir.:t:lltoJ S'l;'a
Eclu::r<io:- d''''''l'S
R.2ir:mr.Jo ;lO: B:i:o
Mauro Tilibáu
Pauio Ee!iá:c M.Jrlif!S

dCI

.~o~rro do: O;i.·cir.~ Ci!m:lOS
105.0 G~r:.;~iL9~.s i.:~ s::~=~

Mensasem n" 234

senhoies Membros do Congresso NacióaaI.

Nos termos do anigo 61 d&.ColIStituiçio Federal. submeto à elevlda..d~ de.
Vossas Exceienc:ias. acompanhado de Exposiçio de Motivos do setilior Minisuo da Estado de
Minas e Energia. o texto do projeto de lei que "Institui a Agêocia. Nacional de EnetP.- Elétric:c..ANEEL. cria o Conselho do Seniço Público de Energia EJétrig, e dá outrás provídciQciu".

de

llIa rc; o

de 1996.
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EXPOSIeJlO DE MOTIVOS N9 011/MME, de 14 de fevereiro de 1996, do Sr.
MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA.

Excelentissimo Senhor Pr..idente da RepúbIico.
Submeto. elevada opreciaçio de Vossa ExceUncia o anexo Anteprojt<O de.Lc:i.. 'l'*
instituí. como auwqUl& vinculoda 00 Ministorio de Minu e Energia, o Apncia NaciollII.deo~
E1étrtca _ ANEEL. que wbmtuiri. o Depanamemo Nacional. de ASU"' e " - p E~
consubstmcimdo novo orgia regulador dos serviços de energia elétrica no País.

Julho de 1996

11.
Consiãco importante ressailat que ..... nov.. cara<:tcristicas ai_se ao impuIIo
que o Governo de VOlsa Excel<naa ..ta unpnmindo ao Setor elétrico brasileiro altm de consmuir
medida .de filndamentaI imponincía para garannr o wcesso do pros:..- Nacional de
Desestatizaçio. n.... .",. upecWca. "O fonalecimento do orgia regulador. ao mesmo tempo em
que proporaona SCJW'lDiI -:It~ os rrr.:esumentos. nac:iollAlS e externas. consíderadol impretciodivezs
para • expaosio do setor _
lIaC1Onal. representara. pila o. usu&rios dos serviÇO&, pramia da
sua prestaçio em quenádadc. quaiidadc "com modicidade de taniU.
12.
Os upec-.os ~I evidenciam o imporW>cia ~ a necessidade da ~ que ora
suolt".eto a apreciaçio de Vossa ExceiincJa. pelTlllliodo-me sugenr. em iace disso. que.JOIi<:iuda.
ao C_lO NaetOnaI qua o PrOJeto de Lo tramite em cararer de urgiocia. confotme
o an.
64. § I'. da COIlIÚlUiÇio.

•••

Tendo resultado de ampla discussio no imbito do Governo. o pmpotiçI<> apreMlIlL
espeeiaJmeme no que se refere.. auibuiçõa que se pr"'""'*c:<mftrir' ao

2.

Respeitowneme.

inovações significativos.

rnenciotl>do órgio resuJador.

~

3.
É v&lido r...altar o urgblcia em se adequar o l\mçio rquIadora. na. inL da.
expIonçio da energia e1étrtca. 00 novo papel do Estado. j' nIo maia como agente. praàcama>te.
exclusivo. da prestaçio d..... serviços. mu como facilitador e COllII'OIador da aruaçID doa divenos
5tlZIIleDlO' Inter. .sados. A sbemJn do setOr elitrico. em consonincia com as diRtrlza do GoYemo'
de-Vossa Excelência, reclama o existêncio de uma nova estrUtura do comrole. que compu:ilrilizcos
inter..... dos eX]lloradore. do wvidJ.de. especWmente o. do iniciativa privada. e os doi
consumido.... 00. quaa deve o Estado gmntir serviços de cnerJia elétric& tm qUIIllidade- O
q~ .suficientes ao atendimento de suas necessidades. Nesse senrido. a d~ proposta.
paro o novo orgia regulador .ignifica o disposição do Governo de otuar como ogemo de ÍJlU!'llÇill
e medíadoc dos interesses envolvidos no setor.
4.
De referêncio .. otribuições e compethlcias da AutarqUia, cuja c:riaçio se propl5e;
embora COlTespondam. em grande pute. iquelas &lê entfo exercidu pelo DNAEE. WIIIIIOSSl JlOVIS
feições. meIbor ojustadas ao novo COntexto da açio que. cabe ao Estado, como ~...
desempenhar em relaçio ao. serviço. de energa. elitrica. Dentre esou ~ ~ ....
destae>du o fiscalizoçio dos servtçol prestados mtdiame concessio. aueo«iDçIo ou ~: o
gerenciamento do. respectivos contratos. incluindo o gestio tari5ria: a uticu1açio com os Estados.
conforme determina a ConmlUiçia. em seu ut. 21. inciso xn. aIinea "b". na ~ de.
regulamento. e politicas pila o. serviço. pUblícos de energia e1~c&' dcc~es de aproveitame!!to
energetico do. curso. de água: o operaçio da rede hidro~ de supone &0&
aproveiwnemo. hidrelétrico. o o normatizaçóo geral do. semço. concedidos:

coac-.

~R&~
~o
e~a
UN

ANEXO Á EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTERIO
DE MINAS E ENERGIA NI OU
• DE 14 1 02/96.
I. stNTESE DO PROBLEMA OU DA SITUAÇÃO QUE RECLAMA PRQVIDiN
CIAS; .
~e .inslÍtuiçio da novo õrSlo. para funcionar como regulador dOI serviÇOI
IdeNecellid.ldc
ener'll·ellr:nca.

%. SOLUÇÃO E PROVIDÊ:SCIAS CONTIDAS :SO ATO NORMATIVO:
Anteprojeto d~ Lei para instituiçio da Agencia Nacional de Energia Elétrica. ... AXEEL.

como autarquia vinculada ao Mínisterío de Minas e Ener!!a. pau rcplar e fiscaHzlr
os serviços de energia clitrtel.

5
A partir do Lei n' 8.987. de 13 do fevereiro de 1995. que '"lUla. da fatma geral. l i
concessões e pemussões de serviços pUblicos. virias atos legais. recentemente editadoI. têm
contnbuldo para a reestroturaçio do setor elemco naciOnal. destatando-se a Lei n' 907..... de 7 de
julho de 1995. que complementa a pnmeira e diSCIplina. do forma ospecúica. o. serviços de energia.

elétrico, estabelecendo diretrizes para a prolTogaçio d.. conçesSÕeS. estimulando a atividade de
produçio lOdependente do energio elétrica. fomentando o competiçio na prestaÇio doa serviço. e
garannndo o direito de lim: ..euo aos .istemas de rransmissio e distribuôçio. e permitiDdo a
consorciaçio pila geraçio de lnergia elétrica.

O

de Estado de.'

ITENS, 3, 4, 5 o , PREJUDICADOS.
7. 5iNT!:SE DO PARECER DO ÓRGÃO JURiDICO:

A Consu~toril luridiça do MME opinou favoravelmente ao ..o\nteprojeto d. Lei.

Responslvel pelo parecer: J.1i: CalaslDI Júnior ... Consultor Jurídico do MME.
6.
Complementando ..... medidas de refonnu!açio setorial, propIle-SI. apa. a c:riaçio
do órgia regu1ador. sob regime autarquico• .suficientemente aparelhado e capacitado p..... l>OlIlWÍZIl"
e fiscaliDr 0$ serviços de energia. elétrica. compatibilizando interesses dOI cUvenoa apma
envolvidos e dos usuàrios. em novo ambíente institucional.

AvilOn' 289

- SUPARIC. Civil.
Brasm•. 21

7
O AnteprojetO do Lei. que ora submetO a opreciaçlo de Vossa EueWnciL prevê a
criaçio do Conselho do Sennço PUblico do Energia Elétrica. o quem c:ompelir& acompll>bat c
avaliar o desempenho do serviço de energia elétrica. suprindo .. rnedidu rtJUl- q'!& se
fizerem necessirlas. com o objetivo de ....gurar ao. usuirio. e inveslidores plena sepança. no
cenirio em que se inserem. E.se Conselho teli. ainda. filtlçio. do asseseonmento 10 Miai<Iro da
Minas e Eaergia nu questõ.. relacionadas com a exploraçio da ~ elétrica. ine1usM emiàDdo

Encaminho

!

de

março

de 1996.

eua Secretaria Mensag~m do Excelentissimo Senhor Presidente d;

pareceres sobre tven1Uaa recursos interposto. por concessionirios, permissionilioe. lUIOriDdoI OU
usuirio. desses serviços.

R.cpóbIica rtlativa a projeto de 1et que "Institui a Agência Nacional de Energia Eletrica • ANEEL,

8.
A aruaçID eficaz do novo órgio regulador exise uma esmnura ~
adequada. com os recursos'humanos em quantidade e quaJidJ.de compatíveis com a imporràDcia.de
su" funções instllUcionai.. ~.... senrido. medidas complementares devcrio ser adotadas. em
confomudade com entendimentos j' manrido. com o Ministetio da Adrninisuaçio Fedetal o ildorIM
do Estado. deuacando-se a criaçio de Cltgos de CalTeIl"& de Fiscal do Serviço Público de Energia
Elétrica. com _
dc remuneraçio compouvei. com o mercado. de forma a possibilita< a selcçio
de técnic05 com a quali1icaçio o a expenência profi.sional requeridas. Essa medida nIo dispensará. o

Atenciosamente,

rt:rnlnejamemo de cargos de n,IVeis sUperior e media. de OUU'U carreiras já existema na

administraçio fedeta1, bem ..sim a alocaçio do Cltgo. em comi.sio. do Grupo Direçio e
A...essoramemo Suporior.. - DAS. pila poSSIbilitar o inicio das anvidades da autarqwa.
A fim de proporcionar maior flexibllidado do olUaçio da AgOncia. o Anteprojeto pRV<1
o delegaçio parcial de competência a órgios existent.. ou que vierem o ser criados pelos Estad<\s.
em funçio da articulaçio previna na ConstilUiçio. além da poSSlbilidade da execuçio de
detemunadas atividades. como. a exemplo. trabalho. de campo relativos a ~ de dados I
avalizções tecnicas. mediante o credenciamento de técrucos e empresas especia1izadu.

9.

10
Com base em principio internacIonalmente aceito. sogundo o qual os bcnelkiirios
do. serviço. public05 concedidos. permitido. ou autorizado. devem arClt com os CUSlCS de
fiscalizaçio cOlTespondentes. esta sendo propona a criaçio da Taxa do FiscalizaçiQ de Serviçoa de.
Energia Eétrica. qua ser& diferm:iada.em Iimçio da modJ.lidJ.de e do porte do serviço. Eu&..-.
constitultá a principai fome de r_ta da Alência Nacional de Enerp Eliuica.

cria o Conselho do Serviço PLlblico de Energia Elétrica e da outr<1S providências"

e:t=~~

CLOVIS DE BARROS r ARVALHO
Ministro dr Estado Chefe da Casa Civil
• da Pres:idêncf' da Republica
PRI~EIRA

E~

SECRETARIA

.p. 703196

O. ordem, ao Senhor Secratiria..Canl de !'iea. pau as devides
pro"idlnci• .s..
/1

\Ú" •.J'"L... .{. ~'--<--(

OSVALDO PINHEIRO TORRES
Chefe do Gabinete

A Sua Excelêncil o. Senhor

.

,,/

Depurado WILSON CAMPOS
Primeilp Secretário da ('imara dos Deputados
BRASIPA-Pf
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PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA EM
SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE
TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO,
AO PROJETO DE LEI N° 1.669, DE 1996

longo prazo. Fizemos com que os mandatos dos agentes, inclusive o do
Diretor-Geral da agência, não sejam coincidentes, afim de haja
continuidade administrativa após o término do próprio Governo.
A atuação da autarquia fica baseada em um contrato

o

SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL.BA.

de gestão que deverá ser assinado pelo Ministério de Minas e Energia

Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.

nos três primeiros meses da vigência dos novos mandatos, renovados

e Srs. Deputados, este Projeto de Lei na 1.669, de 1996, de origem da

sempre dois a dois.

Mensagem na 234, de 1996,

do Poder Executivo,

que institui a

E fazemos a 'previsão de que, uma vez assinado o

Agência Nacional de Energia Elétrica tem uma importância que vai além

contrato, os seus membros não possam ser demitidos por razões

da organização do setor de energia elétrica no Brasil.

imotivadas, mas apenas'quando descumprirem o contrato de gestão ou

Ele representa a primeira oportunidade

que o

quando cometerem práticas inaceitáveis no serviço público.

Executivo e o Congresso têm de organizar as chamadas Agências de
Controle do Serviço Público.

Prevemos que esta instituição, a ANEEL, atenda a um
outro requisito que é de ação pública, ou seja, a publicidade das

Por que este assunto passa a ser importante no

decisões de interesse do consumidor.

momento? Até recentemente, o Estado era, e ainda é, o principal praticamente o único -

prestador de serviços públicos na área de

Prevemos que estas agências, quando
questões

se tratar de

que se refiram a interesses de concessões, a interesses

energia elétrica. Com as privatizações que já aconteceram e com as

tarifários e a proposta de iniciativa legislativa, decidam após serem

que acontecerão, o Estado terá de se aparelhar para fiscalizar a ação

realizadas reuniões de audiência pública com

de agentes privados na prestação de serviços públicos.

interessados.

a participação dos

No passado e no presente, no caso da energia, o

Estabelecemos uma iniciativa do chamado código de

Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica era quase um

incompatibilidades' e de quarentena. O que vem a ser isso? Os

agente

das

diretores e funcionáiios da ANEEL não poderão ser representantes das

concessionárias estaduais. Agia o Estado em comum acordo com o

concessionárias, dos consumidores organizados ou dos seus
acionistas.Terão que ser representantes autênticos do consumidor. E,

da

ELETROBRÁS,

das

suas

concessionárias

e

Estado. Agora, o Govemo propõe uma agência para que o Estado
fiscalize as ações dos agentes privados. Exige, portanto,

que essa

uma vez vencido o mandato, terão que ficar ainda durante doze meses

agência represente, na sua figura mais autêntica, o interesse do

à di~posição da ANEEL, não podendo exercer a tão conhecida, tão

consumidor. Quando falo em representar o interesse do consumidor, eu

badalada, tão ingrata e tão indesejável advocacia administrativa. Fica,

não me refiro ã visão imediatista da menor tarifa a .qualquer custo.

portanto, impedido de trabalhar e será acusado de crime se o fizer

Refiro-me a representar o consumidor buscando seu interesse em

nesse intervalo da quarentena.
Estabelecemos que esta entidade deverá trabalhar nos

curto, médio e longo prazos.
Portanto, essa agência deve fazer com que as tarifas

moldes do que prevê a Lei de Concessões, que é base fundamental do

públicas sejam justas, para que o servidor não seja onerado em

processo

excesso; justas, para que se tenha a possibilidade de atrair capitais

conseqOentemente,

estrangeiros e nacionais, visando à manutenção da boa qualidade dos

eletricidade.

serviços

de

eletricidade

e

ã

preservação

dos

investimentos

necessários.

concessão

de

serviço

público

do processo de concessão

Brasil

e,

do serviço

no

de

Prevemos o fim do plano de contas do setor elétrico,
que foi criado para instituir a tarifa pelo custo ou a tarifa a qualquer
custo. Estabelecemos que as empresas devem 0J)Elrar de modo a

Diante da necessidade de reforçar essas agências a
que me refiro, propomos um Substitutivo que tem como iniciativa como diz o Presidente da República -

um· moderno Estado regulador.

Como consagra a tática internacional, o moderno Estado regulador é
representado

de

por

agências

que

preenchem

os

quem for eficiente e penalizando os que não forem. ~ bom que se diga
que ainda recentemente as empresas de eletricidade eram estimuladas
a buscar a ineficiência para, atrás desta, alcançar maiores tarifas.

da

Estabelecemos condições em que, os consumidores

independência nas decisões, na autonomia financeira, administrativa e

poderão ser obrigados a participar da expansão do sistema,

orçamentária.

particularmente para o atendimento de grandes cargas.
Propomos, através de Substitutivo -

requisitos

ganhar com a eficiência e a perder com a ineficiência, dando prêmio a

posteriormente

Em linhas gerais, Sr. Presidente, Sras. e Srs.

será publicado, mas os que desejarem já podem dispor de cópias -

Deputados, estabelecemos uma ANEEL que atende, na minha maneira

que haja uma autarquia especial" cuja diretoria seja previamente

de ver, à modernidade do Estado brasileiro e dá condições para que os

aprovada pelo Senado Federal, de modo a que esses agentes públicos

investidores -

tenham autonomia para representar os interesses públicos de maneira

interpretações claras -

independente, em cada instante da concessão, que normalmente é de

expansão do serviço de eletricidade.

enxergando um Pais de regras estáveis

e de

possam vir ao Brasil investir com vistas à

É bom que se tenha em mente que os estudos mais
recentes sobre o sistema interligado Sul-Sudeste apresentam previlOel
nllo muito otimistas quanto às probabilidades de que se tenha
racionamento de energia elétrica nessa regillo. Nlo tenho pensamentos
catastróficos nem tenho vocaçlo para isso. No entanto, os estudos que
me chegaram às mlos sobre o chamado listema interligado
Sul-Sudeste apresentam, em séries hidrológicas, numa simulaçlo de
mil anos, a pouibilidade de que, em mais

cinqüenta anos, haja

racionamento no Sul e no Sudeste.
Os que trabalham com economia e, basicamente, os
que conhecem as atividades da indústria e do comércio, haveria de
avaliar o que representa um corte de carga da ordem de 10 a 19% no
sistema interligado que atende aos Estados de SIo Paulo, Rio ele
Janeiro, Minas Gerais,
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Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ou

seja, o coração da produção do Brasil. Por isso, achamos importante
que o Governo abrace a idéia prevista nos discursos de que se tenha

prorrogaçio c reagrupemento das COlICCISlicS, a criaçio da figura do produlor indcpendcntc
de energia elétrica, os caminhos pma a deIcstalizaçio de COIICC5Sioniriu de propriedade da
Unilo c dos Estados e • fiMlmente, a introduçlo da compctiçio com a poasibilidadc do
librc acesso de COII5UItIidores de maior ponc às illS1llaçõcs de transmissio de encrP.
dando-Ihca oponunidade de deixarem de ser consumidores calÍV01 de C01ICCSSionirias.

A fUc atual, daa mais relevamcs da reforma, trata da iMlituiçlo do llOYO
{qIo rqulador c fiacalizador do Setor Elétrico c é indispensável a s.. contil1llÍdade. Todu
as vozes que lO ouvem COtIVCrFm pma exiBir um {qIo aUl&lomo, adminilUlliwnlcnle
fone. que saiba conduzir o detalhamcmo da reforma de um setor dali mais complexo da
ecolloltlia, lIlé porque fiInrIe os requisitos de atividade CCClIlÔIItica lucrativa com serviço
público destinado também allClldcr lOS . .gmcmos mel105 favom:K!os da JlOIlUIlIÇio.

ConqllllllO o Poder Executivo CSlCja a demonsuar vontade politica em lIaIIr

_
fue da reforma, é pn:ciso que . . . Casa ICJÍSlativa d! sua cOltlribuiçio com
determinaçlo e coragem, imrodu:zindo no Projeto de Lei _
decisiVOl e
impulsionadorcs de uma lIllVI ordem no Setor EII!trico 8lasi1ei1O.
A lUIoIIomia administrativa C fillUlCeÚ& que dari i ANEEL c:ondiçõa de
lIIIIdar as teiç6es do Setor Elétrico, nIo ..... alcançada lCtIl forla indcpelld!ncia em reIlIÇio
ao próprio Poder ~YO, também c principelmemc em relaçio &OI qoIIleI ecor>ôrnic:<»
que fucm O Setor, isto é, CI1IflI'CSII COlIOCS5ÍOIIÍrÍ pemtiSlÍOllÍrias c .-iDdas, em
reIaçIo &OI i _dali mcp COItIIIIIlidore de cnoraia elétrica .. finaImcnlc, em relllÇio
... i _ corporalÍYOI que ji r:omaçam a entender que a now ordem tnIIIIIIiaI esIi
..macia sobre a competiçIo.

O projeto de lei do Poder Executivo é tlmido na formulaçlo desIa
indcpend!ncia. Essa COItS1&taçio nIo lhe lira o mérito, pai.. politicamente, o executivo
proflÔI o que podia propor. Para ir ntlialonF. JlII& OUlll', pn:cisa do apoio desta Casa.

um Estado regulador modemo. É a partir daí que iremos desenhar o
Estado regulador nas áreas de telecomunicações, petr61eo e outras.
Faço essa proposta à

vontade,

Pelo exflOSlO,

5OItIOS

porque quando

sugerimos a criação do 6rglo regulador independente para a área das
telecomunicações, alguns, pretendendo promover atritos na pr6pria
base de sustentação'do Governo, disseram que havia'intenção do PFL
de reduzir os poderes do Ministro das Comunicações. Este nllo é o
prop6sito do meu partido. Faço essa proposta espelhado na visllo da

Sala das Sesallca, em 09 julho de 1996

~M2L""
SUBSnnmyo AO PIlOJETO DE LEI N' 1662 DE 1996

Executiva do meu partido, portanto, nllo há a menor idéia de reduzir os
poderes do Ministro Raimundo Brito, que

pela aprovaçIo do Projeto de Lei, na forma do

.ubotilUlivo.

Autoriza o Poder Executivo a iDsliruir a lIItarqUia
fedcraI. em regime espcciaI, <IcrIoImnacIa Agincia
Nacional de E-.Pa EIéttica • ANEEL c di outras

tem feito um excelente

providbx:iu.

trabalho à frente do Ministério de Minas e Energia.

O CONGRESSO NACIONAL, decreta:

Este nllo é um projeto para o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, nllo é um projeto do Ministro Raimundo Brito, mas

CAPtruLo I

um projeto para um Brasil novo, para o Brasil do Muro, para o novo

DAS AIRIBUJCÕES E DA ORGANIZAçÃO

Estado brasileiro.
PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA EM SUBSTITmçÃO
Á COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
PÚBLICO

Art. I'. F'ICI o Podar Executivo autorizodo a inalituir a AGãlcIA NACIONAL DI!
ENEIlGIA ELÉTlUCA - ANEEL, pmoo& juridica de diraito público iob rePno lUIirquico ospocial,

WIcuID 00 MiDisrério da MiDa e Enqía, com sodc e fixo 110 DísIrito FedonI. pruo de duraçio
iDdecorminado.

I.RELATÓRIO

o Senhor Presidente da República, com a mensagem de n' 234196,
encaminhou a esta CAmara doo Deputados o Projeto de Lei que institui a Agencia Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL, sob regime autárquico, novo órgio regulador e fiscalizador
dos serviços de energia elétrica no Pai., em .ubotituição 80 atual Departamento Nacional
de Água e Energia Elétrica - DNAEE.
O projeto detalha as atribuiÇÕC5 e Of8I1ti:zaçio da ANEEL, prevC quais seria
as receitu que lhe darIo autonomia financeira e trata do seu acervo técnico e patrimonial.
InstituI também a Taxa de Fiscalização dos ServIÇO. de Energia Elétrica, a 5et cobrada

anualmente dos concessionários, pennissionário5 e autorizados. agentes esses que atuam no
denominado Setor EI~co Brasileiro.

Finalmente, o projeto propõe também a criaçlo do Conselho do Servi~
Público de Energia Elétrica, órgia colegiado vinculado ao Ministério das Minas e ElICfiIa,
com finalidade consu!liva e de .....soramento sobre questão do Setor Elétrico.

O-VOTO DO RELATOR
A reforma do Setor Elétrico 8lasileiro, que \eIIl sido COllIUUidlI neua eLqiJlaIiva C pelo Poder ~, _
inicio com a Lei ri' '.917I9S, 'IImbém conhecida
com "Lei de ConcesIllca de SetviçoI PílbIicoa", c.jo projclo oripMl de ~ do CIIIIo
Senodor Fernando Henrique Canloao, tive a bonra de relalar c apmcmar substítllliYo. A ela
sesuiu-se a Lei n' 9.074, voltada especialmente pma o Sclor Elétrico e que teve o mérito de
CSlabelecer rnandamentos fundamentais pma o inicio da reforma. como por exemplo, a

Ar!. ZO. A Ag6Icia NacioIlaI de

EIICQlÍI

EWtrica tem por linaIidIda daoaYoIvcr,

resutar • llocaIizar, Ijjindo em lIOIIIll da Uniio, a produçIo, trIIISIIIi'* c disIribuiçIo de -aia

elétrica, qua1quer que seja IUI fonte, UJO c tipo de iDslaJaçIo, bem COIIIO odmirlicw OI ~ de

euorBia bidríuIíca no terrilórlo nacional.

'*"

Porisrato único. No cxon:icio de SUIS atribuiçõas, a ANEEL diIiIeaciorá
que o
aprovátaJMMo dali poItIICiIis da mcrsia lidríuIica, beIII de cIomkio da UIIiIo, lOja fõiIo ...
lIticuIIçio COOI OI Esradoa onde s e _ .
Art. 3'. AWm daa incurub&Ic:iu pracritu 1IOI1rtÍIOI29 • 30, da IAi ~ '.917, de 13
de fi:vcrâro de I99S, apIícáváJ 101 sorviçoa de -.ia elétrica, COIIII"'IC Hp"ribr i ANEEL:
I - adotar u'''9l* Idammativu c oxpedir todoa OI _
lICCCIIMioa i
implorMwaçIo c ~ da normas esrabeIcddu pda Lei rf 9.074, da 7 de julho de 1995 •
da JcsísIoçio esparaa rdativa 101 serviços de cnorgía elétrica c ~ de poIIIICÍIiI
bidríuIicoa;

m• realizar u IicitllÇ6n necessiriu i conccsslo de UJO de bem piIl>Iíco, reIaIivu 101
pocCllCiaia hidriulicos
IV. definir o "~ótimo" da que _
os paríFalba ZO .3', da Lei rf
9.07419S.

v.

ceIebnr e gerir OI c:onttatos de concasIo ou de pamUdo da SII\'Í9O p6bIico de
cnorgía elétrica, os contritos de concasIo de uso de bem público • expedir u lIItOIizaç6a.

VI • dirimir, no imbito administrativo, as <fiversàIçíu ...... COlICCIIÍOnáriu,
autorizadas, produtores independentes o ~ baa
.....
ag<lIIOS o ..... consumidores;
~

·VU - fixar OI ~érios para calculo du tarifas de ,lJIlIPOfto de que _ Ot e, do art.
15, da Lei Íf 9.074195, o ubittar seus vaIorcs nos casos de ""lIl'CÍIÇIo ftuIlIda .... OI .......
eavoIvidol.
Para OI efeitos desta lei, compelC. ao Diretor ~ da lIIWqUia
expedir a dec1araçio de utilidade pública a que se ro&re o 1It. e do Dec.Lei rf .3.365, de 2l de
juaho de 1941.

. Parágrafo único.

de

§ 3". .Exdue-sc do disposto ne!le litigo, o ex-dírigeme que for exonerado no prIZII
indlc:ado no "caput" do art... e dOI motivos collltantes de seu parágrafo único.
Art. 10. Os CltIOS em comiulo da autarquia mio exercidos, prelirencialJnerne, por
servidores ocupantes de cargo de carreira t<cnica ou profissional, aplicando-se-Ibes as l!IOSIIlU
restrições do 1It. 6' quando preenchidos por pessoas estranhas aol quadros da au~

Parisrafu ÚJ!ÍÇO. Salvo a paltlCipaçio em comissões de trabalho criadu com fim
especitlco. duraçlo determinada o nIo integram.. da esUUtura organizacional da autarquia, é vedado
a ANEEL requisitar para lhe prestar serviço, empregadol de empresas sob sua regulamentaçlo ou
fiKIliDçIo.

Art. 4". A ANEEL será dirigida por um Diretor ÔoraIo quatrO ~ em rqimt

CAPíTULO 11

coIcBiadcÍ, cuju fimçêles ....., estabelecidas no 110 admillistraIivo que . . . - o EslaIuI8 <Ia

Autarquia o sua esuutura 0fllIIIizaci0aa.

DAS RECEITAS E DO ~ERYO DA AUTARQUIA

§ I'. O , . E=utivo deve dar ampla divuJgaçio indicaIIdo qui! du dirIloriu
dacmpaIIIa as fimçêles ~es à iucumbIncia prcvisra DO íDciJo VII, do _ 29, da Lei rf
'.917195...
§ 'J!. F... criIdo, Dl ANEEL, o <:ltIlO de Diretor GoraI, do Grupo DiroçIo e
~o SuperiorM,.códilO DAS 101.6
.

t 3". O

p;;.,...., deciJório destinado a

criaçio, traostixmaçIo ou
oxIiDçIo de diraítos e obrifllÇéleS de apDtes cc:on&nicos do SIIIOI' cIélrico ou COIlSIIDlidores
modiante inic:iativa do projc!o de lei ou, qumIo poaivoI, por via ldmitIisttaIiva deve iDc\uir .....
a ralizaçIo de audi'ncia pública coavocada pela ANEEL.
proIIIOYOl' a

Art. 5". O'iDirotor GcraI e OI demois Direlores sIo .--dos pelo Pretidonte da
lI.opública para eumprinm DlUldatOI nio coincidentes de 4 (quatrO) lIIDI, oIloorwDcIcHe o que
diIpile o 1It. 33 para o primeim DIUIdato.

~ do
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Paràpalb ÚlIÕCO. A lIOIIICIÇIo doi .-b'oI da Diretoria será pncodida de préola
s-Io Federal, IlOl termol do llIt. 52, ÍIICÍJo DI, letra t; da COlIIliIuiçIo FedonI.

Art. e. Elláimpcdido de _cargo de direçIo na ANEEL a posa que . . . . .
com quaIquet ...... COIICCSSÍOIlári permissiouíria, lIIlorizada, ~
~ ou sutoprodulor lOb "'lP""mrntaçlo ou físA:aIizaçio da mtarquia:

OI . . . . . . VÍIICUlOI

I - lICÍOaÍIl& ou sócio com porticipllÇio indMduaI direta superior a (J,3% JIO c:apiaII•.
saciaI ou superior a 2% JIO capital social de ...... COIIlrOladora;
U - membro do conselho do administraçlo, fiscal ou de diretoria cxocutiYa;

lU - empregado, mesmo com o conttato de tnbaIho suspenso, inclusive du _
empresas controladoru ou das fundações de providencia de quo sejam pllrocinadoradu.

Parisrafu único. TarnbOm estio il1}!lCdidos do exercer cargo de dir<çio da ANEEL,
membro do contdho ou diretoria de usoc:iaÇi<fregional ou nacional, rep<ese!1lIIM. de ~
dos
mencionados no "ClpUt", repmenlltiva de Cltogoria profissional do ~ ~
__... bem como de conjumo ou classe de consumidores de energia.

as-res

Ar!. 7". Os ti!rmos da gcstlo da autarquia scrIo objeto de "conttIlo de geslio",

ftt8Oclado e·ceIebrado emro a Diretoria e o Poder Executivo, no prazo miximo de 90 dias apóI'.
-...çIo do Diretor GcraI, devendo uma cópia do instrumento ser encaminhado para registro ...
TrilutIsI de Conw da Unilo, onde servira de peça dc referi!ncia em auditoria operacional.

§ I'. O contraiO de gesdo obriga as panes e é _ a l à autonoaia odmiIiItratiw e
liaIDcára da auurquia, conllÍtuindo-se tarnbOm em elemento integrame da prestaçlo de COllIU do
MiniIlério das ~ e Energia e da ANEEL, a que se ro&re o 1It.9", da Lei n" '.443, de 16 de juIoe
de 1992, HIlIIo sua inexiJti!ncia considerada "falta de natureza furmal" de que trata o ÍIICÍJo 11, de
1It. 16, do mesmo dispositivo legal.

Além de estabelecer psrimetrOI para a adnúnistraçio interna da própie
de fOr.olljetin, • awIiaçJo do cumprimenlo de sua finalidade;
§ 2".

-.pa, o contl*O de BCOIIo deve eslabcIecer indicadorel que permitam quIIIIificar,

13". O contrito de geslio deve ler seu tirmo final coincidente c.- o .-IaIo ..
Dintor GenI; .... avaliado paiodicameme e, se nocessàrio, revitado por ocasiIo da reaovaçIo
petdoI ela diretoria da autantWa, sem prejuízo da solidariedade entre seus mettiJroI.

Art. 11. Constituem rtCoitas da Agi!ncia NKional de Ener!!ia Elétrica:
I - rocurIOI oriundos da cobrança da llXl de fiscalizaçlo sobro scrviçoJ de eaersia
eWIrict, instituida por esra lei;

n • dotações COIlIÍgnadu no Orçarnrnto GcraI da Uniio, créditos especiais,
lrIIIlftriftcia e..... que lhe forem conferidos;
m - produto da VllIIda de publicaçiles, .-erial técnico, dadoI • ÍIIlilrmllÇlles
ilIdusive para t1III de UcitaçIo púlll'tca, de CIIIOIumeIItos administrstivos e de taxas de iDscriçio otn
COICUrJO público;
IV • rencIi..-os de operaçilcf Iinanceiras que realizar;
V • reeunos prownierltcs de coll\iniOl, acordos ou COIIlratOI c:debrados com
endcIades, orpIlÍIIIlOS ou cmpresu, púhIicos ou privados, naciooais ou úuroacioaaiI;

VI- doeçlles, Iepdos, subvenções e outros recutIOl que lhe forem destinadoS;

vn • vaIorcs

apunodos na VllIIda ou

aJusueI

de beas mIrveis e imbveio de sua

VUI • porticipoçIo 1101 vaIora amcadados IlOl comratol de
potencial hiddulic:o, em perCOIlIuII nio superior. 15 % (quinze por cento).

CODCCIlIo de UIO de

Parisralb único. O orçamento lIUal da ANEEL deve considerar u rec<iW prCvisras
.... aniao de ror- a diJpomaI:, IlOWUO JIIáximo de 4 (quatro) UIOI, OI recunos provinialtes de
dotaçiles ~ do Taouro Nacional.

.

Art. 12. ~ instituída a TlIXIl de FitcaIizaçJo de Serviçot de ~ ÉWtriea, que ....
saI&I, di&nIIciada em l\mçIo da ~ e proporcional ao porte do serviço cooccdido,
pernú1ido ou autori:rado, ai incJuida a produçlo independente do er>ergia oIétrica e a autoproduçlo
de onorsia, cuja forma de cálculo será eslabeIecida em rcgulamemo.
.

Parisrafu único. Para efeito d. detenninaçlo da lIase de cálculo da tllXll de
fiJcalizaçlo, considera·se porte do serviço concedido, permitido ou autorizado:
a) da geraçIo, a potencia ativa insraJada, em IeW (quilowanj;
11) da transmisslo, a potencia aparemo, em leVA (quilovoltampere)
c) da dislribuiçIo, a er>ergia elétrica, em IeWh (quiloWlllhora), estimada para o
mercado II1II1.
.
Art. 13. A tllXll de fiscalizaçlo teri.como limite máximo o valor corrospondeme a
0,5% (ciJIco décimol depor cento) da receita operacional.liquida oriunda da cxpIoraçJo do serviço
de enerIia elétrica prevista para o. cxercicio, facultada ao contribuinte eliruar d pepmcnto em até
seiI parcelas memais.

•

Parágrafo único. Os contribuímes que utilizarem a energia produzida para seu
consumo próprio, teria, apenas para efeito deste artigo, a receita operacional calculada pela
ANEEL, com lIase na esdpuJIÇlo de um valor tipico para a U1Údade de energia elétrica gtrada.
CAPiTULO

m

Art.... A exonmçIo imotivada de dirigente da ANEEL _
podai _
pnIIIICl\'Íd& durante os quatrO meses iniciais do seu primeiro mandato, findo os quUs ti .........
seu p.o e intqnI cxerclcio.

DO REGIME ECONÔMICO E FINANCEIRO
DAS CONCESSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA

PIrípalb ÚlIÕCO. SIo motivos para a CXClIlerIÇIo de dirigente da ANEEL, . .
qlIIIquer época. • priIica ela ato de improbidade adnõniJtrativa e o cIotcumprimeIII cio c:onttIIO . .
pIIIo, _
último caso precedida de verificaç10 pn!via pelo Tn'bunal de Comas da UniIo

Art. 14. O regime econômico e financeiro da concesslo de serviço ptillHco de eaeroia
elétrica, compreende:

Art. 9". O ex-dirigenle .<4 ANEEL contiJllari' viocuIado à lIIWqUia DOI 12 (~)
......... ao CX«CIcío do cargo, durante os quaiJ esti impedido de ~, dínta •
~ por si ou pessOa juridíca interposta, qualquer tipo de serviço às anprosu lOb _
1eI'~-açIo
ou fiscaIízaçIo, inclusive controladoras, coligadu ou subsidiárioI,

I - a contraprestaçlo pela execuçlo do serviço público, paga pelo COIIIUIIIidor final
com tarifas lIueadu no "serviço pelo prêço";

_

~dabma

ou natureza do contrato.

§ I'. Durwe o prazo referido no "caflUl", o ex-dírigeatc COIlIimIrí pen:ebIsIdo, •
titulo ela hooooríriOI, valor idlnlico ao que percebia arueríormcnte no cargo.

_

§ 'J!. I'resume-se a pritica de advocacia administtaliva o descumprimenlo do~. t

aniao,lUjoitIIIdo o inIialor às peou previsras DO ar!. 321, cio CódiIo P<IlaI.

U· a responsahiIidad da cOftCC>&ionária em rcaIizar investimentoa em obras o
instalações que revenerlo à UniJo, na extínçio do comrato, 'garsmiJldo-se a indeni.zaçio IlOl CUOI
previstos na Lei n. g.987195;

m - • participaçIo do consumidor no capital da concessioaária, mediaatc
• .contrihuiçio l1Jlanccira para execuçIo de obras de seu interesse;
IV • ganhos de eficii!llciA empmarial intomalizadOI na própria
intervcnçIo da ANEEL;

COIIé:essionãria, _
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v - abstençio di ANEEL de atribuir beneficioa tarifirioJ a colllUlllidor ~,
cIuae ou conjunto de cllllSWIlidotel. sem destinar à concesaionària OS recuraoo !úw>ceiros
conespondentea ou autorizar a ~ na tarifil de outras ~ ou ~ de
comumidorea;
. VI • ·iridi.ponibilidade. pela conci:..ionàría, salvo autorizaçio expreua da ANEEL,
dos bens considerados reversíveis;

M. 15 Entende-.e por ".erviço pelo prêço", o. re!JÍ'UO ecOllÕmico-financeiro
mediante o qual as tarifas miximas do serviço público de energia elétrica sio fixadu:

§ 2". No fomocimcato a graodes colltUlllÍdol"es, assim cooaiderados aqueles cuja
_
oaja iauaI ou superior a 3.000 kW. e livre a convmçio de outru f'ormu e p«ceDlUaiI da
CllIllribuiçio finlmceira de que trlIta este artigo, especiaIm<nte a lroU por lítuJos coavmíveis OU nio
em ações repreIenlativu do capitIl social da COllCe!sionària.
Art.22. A lIUJpODIIo, por falta de papmentO, no fomocimcato de a>qia elétrica a

........,,;oor de natureu pública ou privada que prOSle serviço público ou esseDCiaI à popuJoçk> e
cuja atividade sem. prejuizo, 5efà CODaJtlicada com antecedb:ia de 15 (quioze) diu 10 Poder
PúbUeo JocaI ou 10 Poder Executivo EsladuaI.

e

Psrigrafo único. O Poder Público que receber a comunicaçio adotarà u
providências adminimatiVll5 cabívei. para preservar a populaçio do. efeito. da rospensio do
fomecintento de energia, 50m prejuízo de açôel extrajudiciais ou judiciaiJ destinadas a resurcir...
da! de!pe!U efetuadu.

previsto

Art. 23. Constatsdo pelo conc..!ionàrio de serviço público de energia elétrica ter
faturado o furnecimento de energia em quantidsde menor daquela efetivamente utilizada pelo
consumidor, pro~eri da seguinte funna:

I - no contrato d~ concc5!iio ou peanísslo resultante de licitação ptiblicL'OO$ termos
da Lei n' 8.987/95;
.

n - .00 contrato qu~ prorrogue a copeessio existente. previsto no art. 25 da Lei n
9

.9074/95.

[Ir.. no contrato de çoncessão ~elebràdo em decorrência de desestatíuçio.
no art. 27 da Lei n' 8.987/95

.

Art. 16. Os contratos de concesdo referidO!lI ~' artigo anterior deyerlo.
obrigatoriamente, ao detalhar I c1áwula prevista no inciso V, art. 23, da. Lei nO 8.987195, prever o
compromisso de investimento minima anual da concessionária destínad'l I atender I explllJio do
mercado, a ampliaçio e modernizaçio da! in!Ulaçõe. vincuiadu ao serviço.

Art: 17. No prazo de 12 (doze) 1110!0! da publicaçio d:st~ lei, a ANEEL realizam e
concluirá os trabalhos destinados I permitir que as concessionírias ou ,permissionárias de serviço
público de energia elétrica, adotem a e5Criruraçio comercial de acêrdo com a tl!cnica contíbil gera1,
objeto da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1976. apú. o que 5efà dispenudo o UJll do "PIam de
Contu" ..pecifico para u empre... de energia elétrica.
Art. 18. É vedado à ANEEL indicar como bem revenível de que trata O ÍllCÍSO X,
art. 23, da Lei rf 8.987195, u edificações da conceWoníria que ahrig«lp. "atividados meio", bem
como SUB instalações e equipamento. notadamente escritórios, centros de treinamento. restJ.ur1Dlel
ou refeitório., equipamentos de tr_port.. de uso 8eW, ~, oflcinu de veíc:ulol,
ambulatórios, auditórios, centros de recreaçlo, almoxarifados e depósitos.
Parigrafo único. Exceaa-se da vedaçio deste artigo. o. equipamentos próprios de
iIIfixmíIica destinodos ao proceuamemo do ciclo de faturamento"e .. àreu de operaçio e
mmrtellÇio do sislema elétrico.

I· no caso da diferença ter sido provocada por qualquer açio ilícita do consumidor.
poderà cobrar a energia nio fiturada de!de a presumida õpoca do ilícito, acte!Cidos de multa e juros
de mora., estimando o consumo médio mensal em função da. atividade tipica do consumidor e do seu.
proce!SO de utilização de energia, .e outra forma mais exata de càlcu10 não for pouiveI;

n - no caso da diferença ter .ido causada por defeito no medidor ou impossibilidade
de realizar a mediçio, poderà, alem de U!lI" o. critéri.. de cà1cu10 do inciso anterior, coIlrar a
energia nio faturada com b... no consumo medio menul anterior ao defeito ou impedimento,
vedada a retroaçio da cobrança a periodo ""perior a 6 (sei.) meses.

f I' O colltUlllÍdol", comprovando ter depositado o valor da cobrança em conta
bancària vincu1ada ao concesIIÍonàrio, poderà recorrer administrativamente ao Cooselbo de
COllRIlIlÍr1ores de que trata o art. 13, da Lei n' 8631, de 4 de março de 1993, cujo parecer deve ser
encaminbado à coaceuionària e ao comwnidor no prazo máximo de 40 (quatellU) dias.
I zt.

tl10IlSlÍS

Art. 19. Na revísio periódica du tarifas de cada concessionària, realizada a
iIltervalos de 5 (cinco) anos, a ANEEL concluírà o. trabalhos no prazo màximo de 90 (nov.)
dias e efttuarà:
a) o exame da modicidade da! urifU vigentes;
b) a recoo>pollÍçio necesúria a compensar u perda! de receita provocadas por
fitoroa alheios ao controle da conceuionària que causaram a1teraçõeJ em seu mercado;
c) o exame dos ganhos linanceiros da concessionària decorrentes daa fOllleS de
raceílas altemativu previstas no art. 11, da Lei n. 8.987195, que possam coocom:r p..... a
lIlOdicídade da! Wifu lllVÍJIdaS.

Ocorrendo a situayio prcvist& no inciso I, a concessioniria pode exigir que o

c:<JU1IIlidor promova a rec:ompoJiçio daa insta1sçôes adulterada! ou O papmento dOI danos
provocado. noa equipamentoa de sua propriedade e auspend.er o fornecimento de energia enquamo
tal nio 50 verificar.

§ 3' No caso do inciso n, o consumidor efemm o pag.lJ!1ellto em 6 (sei.) parceIu
e M:eSliVll5. incluidu nu contas de fituramento mensal.
•

Art. 24. Coll!larada pelo coaceuionàrio ter faturado o foroecimemo de energia em
quantidade 5Uperior ao efetivamente comurnido, deverà eferuar a imediata rettituiçio do valor
cobrado • maior. podendo, com a concordincia do cODJumidor. efetuar o encontro de contas DI
fitura 1IUbsequente.
Art. 25. A Reserva Global de Rever!io de que trJ.ta o art. 4' da Lá n' 5.655, de 20
de maio de 1971, com a redaçio dada pelo art. 9' da Lei n' 8,631. de 4 de março de 1993, eslt
incluída nu Wifu de que tratam Oart. 15. com u a1teraçõeJ seguintes:

t -'a quota anual de reversio a ser finda pela ANEEL para o exercicio de 1997, serà
de alc! 1,5 % (um e meio porcenlo) do inveIlimeoto do concessitlnàrio, conforme dellnido no art. 9'.
da lei rf 8.631193.

Parigrafo único. No regime de "serviço pelo prêço", e vedado à ANEEL promover
ou homologar a majoraçio da! Wifu em virrude de incremento. ocorrido. na estrutura de cuROS da
coocesaionària, r..ulvado o que dispõe o art. 20 de.ta lei.

n-

a partir dos exericios seguint.. e ate o exercicio de 1999. íncluJive, a ANEEL
fuwà a quota anual com a reduçio de meio ponto percentual, ate lIU& completa extinçio no exm:icio
do ano 2.000.

Art. 20. O reajuste du tarifu se procem em qualquer epaca, automatiamente,
desde que motiv.ado pelo acréscimo de encargos de obrig.lçio da conces.tionària auumidos em R?lo
de:
I) Iegisl&Çio superveniente ao tenno inicial do contrato ou à última rmsio;

l1I - dos recursos arrecadado. a partir da vigõncia de!la lei, 50 % (cinquenta por
cento) do total serio destinado. para aplicaçllo em inve5limento. no Setor Elétrico da! Regiões
None, Norde!le e Centro Oe!te, do. quais 113 (jlm terço) na eletrificaçio rural;

b) ato administrativo do Governo Federal;
c) a1teraçio du tarifu de energia adquirida de outru conceulonàriu ou
pennissionàriu de serviço público de energia elétrica.

f

I'. A ANEEL, no prazo máximo de 30 (trinta) dias de cada reajuste automàlico,

coaslc1erancUHJ indevido ou abusivo. determinará o retomo aos valores anterior~ e I restituiçlo lOS
COIlIUIl1idore! da! import1ncias cobradu a maior.

f 2". O reaju5te de tarifil bueado na aplicaçio de "Indico geral ou setorial de pteÇOJ,
- . pode ser praticado IlOl termos expte!SOs em contrato de conceuio de serviço público
viptXe na data de publícaçio desta lei ou do. que po!leriormenre vierem a ser ceIebrIdos, observada

N .. os recursos referidos no inciso anterior poderio ser contratados diretamente com
Estados., Municipio5 e concessiotWios de servíço público de energia elétrica.
V .. 05 recursos destinadol a eletrificação rural no semi-árido da Regiio Nordeste)
seria aplicados nu melll1lS condições e taxu dos recursos provenientes do Fundo previsto na letrl
"c", inciso 1, do art. 159, da Consríruiçio Federal

CAPÍTULO IV
DAS LICITAÇÕES

aleplaçio etpecilica.

f 3'. Até a completa extinçio da quota de Reserva Global de Reversio. conforme
preWto no art. 25, a ANEEL promoverã a compenuçio anual de sua reduçio com o devido pela
taxa de fiJcaliuçIo, de forma que nenhuma majoraçio de tarifil ocorra em virtude da instituiçio
deue tributo.
Art. 21. A participaçio financeira do col1lWtlidor nu obras de ínIlaiações neceuàriu
10 .... aleIldime11to. 5efà caIcu1ada com b... na expectativa de COII!U11lO medio menII1 num período
de 3 (trà) lIlOI, mas nio pod«ri e>a:eder a 80 % (oitenta por etIlIo) do lotai do ínveatimento.
§ I'. Os COIlSUJnidore5 que exercerem qualquer da! opções pr~ nos artiaoa 15 e
16, da Lei rf 9.074195, cuReario inteiramente u obras eventualmente neícessíriu 10 ....
aIeIIdimenlo.

Art. 26. As licilaÇÕe! realizadas pela ANEEL, devem observar O que di!põe1n u Leia
n's 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,9.074, de 7 de julho de 1995 .. como norma gera1, a Lá n'
8.666, de 21 de junho de 1993.

f I'. Nu licitaçõa destinadas a contratar concessões e penniuões de serviço
público e uso de bem púl>Iico, e vedada a dec1araçio de ine:xigibilidade prevista no art. 25, da Lei rf
8.666193.

t 2". Nu licilaÇÕe! meucionadu no parágrafo anterior, a dec1araçio de diIpensa de
Iicitaçio SÓ serà admitida quando nIo acudimn interessados à primeira licitaçIo e etIa,
jusrificadatneDle, nIo puder I « ropetida sem ptejuizo para a administraçio, .-icIu, nnte cuo,
todu u condições estabeIecidaa no edital, ainda que modifiquem coodições vipnt.. de COIICeIsio,
pennissIo ou USO de bem público cujos contratos "ejam por expirar.

Art. 27. AI Iicitaç/la pIl'& _
e permisdo de lOlVÍÇO púllIico de cnqia
oWtric:a do de iniciItiva da ANEEL c devem IOtIançadu OI época Jl'ÓIlriI, previIla ... CfIlIIOIIDIII&
_ _ do pIaooj..-o da expIDSIo do _
eIóIrico, AOpOIMIoodo a UtliIo,
iDdepeIldontemente de e:uIpo, pelot pnjulzos CIUIIdot 101 COIIMIIÍlIOreI, .. do nlIIrdo du
provídeDciu admiDiIlntivu lObreYier rICÍOlIIIDIlllo de eneqpa.

l'lriBraflI Wlico.

Dt llIIhlÇa lrIIIIitIda .... juIpdo que ~ • UaiIo, o
MioiIl4rio P6IlIico Federal proIIIOV<fi a c:ompot_ lÇIo de .-.:m-o _
OI . . . . . . . da
ANEEL, na qual cabaá dapocbo linónIr detenninlDdo a inditponibillda de beM que . . . - o

1'IPJl**>, oe u.lalofor óetcmi1lIdo ... 1ÇIo cautelar.

t 3'. A liberdacIe previIla neste artigo nIo abrIJl80 os 1ev~0I de campo em
lÍlÍOIloealWdos ... ÍIeU ÍDl:IÍ8<'JII, que _ t e poderio ser realizados com lIltorizaçio especíJica
do Poclor Ex.ec:utiYo, que -.lec«i u COIldiçl5es em cada euo.
Art. 33. Na primára gesdo da autarquia, viSIlIl10 impIemelltar a lralIIiçio para o
_ _ de lllllldatos nio coincideIlte, o Diretor Geral serà IIOmeado com maodato de 5 (CÍDCO) IDOS
e doia diretores _
iadicados pelo Miaisterio das Minas o Energia com lllllldato de 3 (trá) 1IlOS.
AlI. 34. S«Io trIDSIiridos para a ANEEL o acavo técnico e patrimonial, u
oI>ripçlleo, OI direitoo e receiIas do DeporumeIlto NacloMl de Aauu ~ Energia EIéttiea· DNAEE.
tI'. l'IrmaDec:<do com o MilIistério du Minas e EDerzia:

AlI. 21. lWquerido o apovailamdo de polaKiII hidríuIico pora a produçIo
iDdeptadtate de """llÍI eWtrica ou autoproduc;Io, mediante a COIICOSIIo de UIO de ..... público, ..,.
tIrmoI da Lei ri' 9.07-4/95, a ANEEL :
I.1IDçari o edital de llcitaçIo JlO pruo de 120 diu, OU;

m- r«uJlli, no pruo de 30 diu, de fbrma fimdamenlada, promover a _

de

de bem público.

t I'. O licitante vencedor ressarcirá a ANEEL dos CUIlos incozridoI com • UcitIÇIo
ainda que nio tenha sido o mjueret1lC que deu origem ao processo.
t 2'. No cUo de licitaçIo ftusia'da por ratta de licitan1es ou de neniIJm deles vir • lOt
declarado vencedor do certame. cabe ao roquercnte ressarcir a ANEEL dos CUIlOI incorridos com a
Iicitaçio.
Art. 29. A _
de UJO de potencial hidriulico nIo coallere dirolto real ao
coaceuioairio e o critério de julsamoulo da Iicltaçio é o previtto no inciao lI. do 1ft. 15, da Lei ri'
8.987195, fàcultado à ANEEL estabelecer no ediu.l alternativa de amndamento .......
Art. 30. O ecliIal de Iidlaçio pIl'& COIIttIlIÇio de _
hidríuIíc:o deve COJIler, além dOI ÍleIlS sonit pertinentes:

de

UJO

de poIelICial

~

llUIlmeate

I 2'. A UniIo e OI Estados tituJan:s de domínio sobre recurJOS bldricoa, por seus
órJios especificos, devem articular previamente com a ANEEL a outorga do conc:euio ~ UJO da
..... em bacW hidrogrí1Icu, de que possa resultar a reduçio, da pot"'" firme de Pote<>cWs
hIddulicos, especiaImalte os que se encontrem em operaçio, com obra iniciadas ou por iniciar ma
jà concedidas.
Art. 35. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar, transferir OU utilizar o.
saldos orçamentàri05 do MiniJtério da Minas e Energia, para atender u eIes_. de ~o •
da ANEEL, utilizando COlllO r=no5 .. dotações orçamenanu destinadas ..
atividades finalisticu o administrativa, observados 05
subprojeto•• subatividades o grupos
de despesas previstos na Lei Orçamentária om vigor.

manutençio

m"""".

Art. 36. O Poder Executivo adotará .. providenci.. necessária a collJlituição da
autarquia Agencia Nacional de Energia Eletrica. om regime especial com a aprovaçio da ostrutura
regimental e a nomeaçio dos Direrores o do um Procurador Geral.
§ \'. A esttutura regimental de quo trata o "capot", incluirà os cargos em comissio o
fimçõa gratificadas anWmente existentes no DNAEE.

rICa

I

I - A IIIÍCrO"Iocalizaçio do potencial hidríuIico e u cancteriIlícu lOc:nicu que o
enquadtom na corxIiçio de ' ~ o ÓIÍJIIO', re&rido ..,. porisra1i>I 2' e 3', do 111. 5', da
Lei ri' 9.07-4/95;
.

n· o pruo de coatnIaÇIo e l i COIIdições de renovaçIo d a _ ;
fi· u

a) .. receiIas oriundu do § I', do 111. 20, da Collllituiça'., Federal;
b) o aciIvo lécDico relalivo u atividades de bidroIogia e
noliDdu ptIo DNAEE.

n - infónnari ao requerente, 110 prazo de 30 diu, que dilCOnla de ali propoata de
'aproveiwDmro ÓIÍJIIO', ~mdo-se • defini.Io no pruo adicioDaI de lllé 270 diu, fiIldo o
quoIlançari o edital, OU;
UJO
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.-.nvu de lónna de ptIIIMaO à UaiIo, pelo UJO do t-;

IV· u lónnas de extinç10 do COIIlnIO;
V - u COIldíções em que hami iDdenizaçio das ICONÕOI c.-uidu OIS lIIIlIpIII e
110 poIelICial hidràuIíco;

§ 2'.
o Poder Executivo autorizado I promover I redistribuiçio, observado o
interesse da administraçio, de servidores lotados nos seus MiniJtérios, e.<peciaImcnte aqueles que
estejam prntando serviços ao DNAEE, inclusivo 05 IlÚstiad05 pell Lei ri' 8.878, de II de março de
1994, ,ara formaçlo do quadro permanento da ANEEL.
'
§ 3'. Até que seja provido o cargo do Procurador Geral da ANEEL, I Consultoria
Juridica do Ministério das Minas • Energia o a Advocacia Geral da UniIo prestario à autarquia a
UlÍstencia jurídica necessária, no imhito do sua competência.
.
§ 4'. Constituida a Agõncia Nacional do Energia Elétrica, com • publicaçlo de seu
fIIÍlIIOIIlo interoo, ticarà extinto o DepartlmOllto Nacional de Água o Energia Elétrica - DNAEE

Art. 37. Esta lei entra em vigor na dita de 5UI publicaçlo, revogados OI dispositovoa

.... COIllIirio.

VI- u COIIdições de ccuIo ou traIIâiocia do COIlltIlO;

vn • a rapoasabilidade e &lus do liciIaIIte VlIIICOcIor com •

reaIízIçIo de eslUdoe e

prnjeIOI portoolizar ou ~

VIn - • eveoIUa1 lIOCOSIÍllIde do Iic:iIIIIte.VlIIICOcIor raun:ir esIUdoI e projoIoI jà
r.mdoI, c:ujOI voIora devem Nr expIicitadoI;
IX - u coacIíç6es de deapcopriIçIo ou COlIIIÍIui\lIO de HI\'iclIo dos urr.oo
lIIIrJÍlIIÍI e.... CÍI'CUIIYizÍlII útálou llOCOSIÍriU ao lpI'Il\'IilImeI do poIaIICiaL

Art. 31. A autorizaçIo de UIO de potCIICÍIiI hidíuIicoo apedic\a, _1iciIaçIo, ..,.
CIIOI previIlOI DA Lei ri' 9.07-4/95, alo coalhe ao lIItori2ado quaIquor dinilo do iDdeaizaçIo das
. . - . . por ele c.-uidu JlO Ioc:al. sa1YD .. fl>r-. COIIIÍdII1IdaI úteia ou -'riM li (lI-.açIo
ele JIniQo púIlIico de -zia eIéIric:a.
• •
Paràgrafo único. Revogada a autorizaçio sem indeuizaçio, cabe ao ",-autorizado
repor o potmcial hidràulic:o nu .... coodições originaia. se lJUlra lónna . - IPYOA alo for
nlIbelecida pela ANEEL.

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA; EM
5UBSTlTUIÇÃO-À COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA, AO
PROJETO N° 1.669, DE 1996
.0 SR. NELSON MARQUEZELLI (BlocolPTB-SP,
P.ra emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.

CAPjnJLo V

DISPOSICÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

e Srs. Deputados,

~m

relação ao Projeto de Lei nO 1.669-A, de 1996,

seguimos o parecer da Comissão de Trabalho. de Administração e
Art. 32. Indepeude de autorizaçio da ANEEL a realizaçio de eslUdot de víabiIídade,
anteprOjetos ou projetos de Iproveitamentos d. potenciais hidràulicos e se COIIJIituirio propriedade
de quem os realizar, nio gerando dirolto de preferência para a ol>tmçJo de conceuIo pIl'& seM;lt-pUblico ou UJO do bem pUblico.

t

I'. Os proprietàrios ou possuidora de tmenos marginais I potenciais de enorsi"
hidrauIíca só estio obrigados a permitir I rulizaçio de levanumentos de campo, quaodo o
interessado dispuJer de autorizaçio específica da ANEEL.

I 2'. A autorizaçio tnOIICÍOrlId& no paràgrafo anttrior nIo COIII'are exclusividade 10
interessado, podendo a ANEEL 0Ilipu1ar I prestaçio de cauçio em diaboiro para -.ais
iDdenizaçõea de ilaDoa causados à propriedade Clllde se localize o sítio objeto doIlevalamoIIIoa.

Serviço Público, emitido pelo Deputado José Carlos Aleluia.

~ de fundamental importanci~ que esta Casa o aprove,
A Agência Nacional de Energia Elétrica,
juridica de direito público,

pessoa

sob o Regime Autárquico Especial, está

vinculada ao Ministério de Minas e Energia,

com sede e

foro no

. Julho de
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Distrito Federal. Tem como finalidade desenvolver, regular e fiscalizar,

1996

Nessas condições, votamos pela adequaçB:o orçamentária e financeira do PL
nO 1.669. de 1996 e pela sua correspondente aprovação.

agindo em nome da União, a produção, transmissão e distribuição de
Sala das Comissões, em

de julho ti! 1996

;i-é--

energia elétrica. Fiscalizar, também, agindo em nome da União a
produção e qualquer que seja sua fonte, uso e tipo de instalação, bem

D'putado ARNALDO MADEIRA
Relator

como administrar os potenciais de energia hidráulica no territ6rio
nacional.

o Deputado José Carlos Aleluia frisa muito bem que

a

ANEEL, no exerclcio de suas atribuições, diligenciará para que o

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA EM SUBSTITUIÇÃO
Á COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
I - RELATÓRIO

aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica, desde o domlnio
da União, seja feito em articulação com os Estados onde se encontram.

,.
.
Em s~ ~. a IXO.posiçio. de iniciativa do Poder Executivo, de criu
a Agencia NlClona1 de Energia Elelnca, vll"'ulando-a 10 Ministério de Minas e Energia, em
substilUlçlo ao Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica.

As incumbências previstas nos arts. 19,29 e 30, da Lei
nO 8.887, de 3 de fevereiro

de 1985, são aplicáveis ao serviço de

energia elétrica, que compete inicialmente ao ANEEL.
Portanto, Sr. Presidente, o parecer da Comissão de

,
Ao .justificar o encaminhamento da matéria, ressalta o IUlor a
necessIdade. de a<kquar !lI.f':'nçio reguladora, nl área da expIOI'lÇIo da energia e16tric.. 10
novo papel do Estado, 'a;; controlador da alUlÇlo dos diversos segmentos, de foona a

:e

compatibilizar.OI interesses dos exploradores da atividade, face a abertura do setor elétrico,
OI dos COI1SUIIIJdores. ~im, o novo órIlio regulador significa a disposiçlo iQVClllIIIleDla
atuar como agente de Integraçlo e mediador dos interesses envolvidos no setor.

texto constitucional. Encontras amporo legal a iniciativa de tal projeto de lei Oll!iníria 110

Minas e Energia é favorável à sua aprovação.

PARÉCER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUIÇÃO Á COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

H-VOTO

Sr. Presidente,
I-RELATÓRIO

o PL nO 1.669196, originário do Poder Executivo, propõe a instituiçlo da
~ - Agencia Nacional de Energia E16trica, como novo órglo regulador dOI serviços de
energJll elétrica "? País, ~stituindo u funçl5es até entIo exercidu pelo DNAEE _
Departamellto NllCIonaI de Aguu e Energia E16trica, que seri extiIlto apóa a constituiçIo da
ANEEL. Destaque-se que o novo órglo conta com uma eslJUl1It1I maia coerente com u
atribuições. e comperblciu que lhe sIo agora cometidu por força du lIIterações teeelIleI
nos procedunento. para concessIo de serviços públicos de energia e16trica.
Dentre estss .tribuições, dlMlll .... destacadu:
-,..... OU
• a fiscaIi2.açIo dos serviços prestados medilnle concessIo
uo~;
.
,~ •• ~
• a articullçlo com os Estados na implementaçlo de regulamentos e poHticu
para 01 serviçOI públicos de energia el6trica, decorrentes do .proveilamenlO energético dOI
CUtJOS d'jgua;

• a operzçIo da rede hidrometeorológica de soporte

105

apmveilamentOl

hidrel6trico; e
- a lIOmIIliuçIo geral dos serviços concedidos. I h~'~" J'.4:"Y
Ressa!1I-ae, ainda, que, conforme consta da e:M/que iCompanha o PL ri'
1669196, esti sendo proposto também, com bue em princípio internacionalmente aceito, a
criaçlo da Taxa de Fiocalizaç!o dos Serviços de Energia Elétrica, através da qual OI
beneficiários dos serviçol públicos concedidos, permitidos OlIlUtorizados deveria arcar com
OI custOl de fiJcaHzaçIo eotmpondentes.
O PL estabelece que essa Taxa COMliluirá a principal fonte de receita da
ANEEL, lIOCUIldada por outras fontes de retur!OI, tais como dotações orçamentírias e
rmcIimentos de aplicações financeíru.
Cabe a esta ComiIsIo, na funna regimental, opinar sobre OI upeclos
orçamentários e linInceiros da proposta.

Trata-ae, portanto, de uma proposta de 'esislaçlo que se correlaciona com u
. trírisfoimeções.que estio se processando na área de concesslo de serviços públiços, desde a
aprowçIo da Lei nO 8.787I9S.e suas alterações posteriores. .
. .' •. .'.
,
No que tange às implicações· orçamentárias do PL n' 1.669;, d~' .1996,
observa..se que as mesmas estio adequadamente tratadas nos seus arts. 6° e 7 0, sendo que.,
neste último. estão estabelecido! os procedimentos orçamentários a serem seguidos na rue
de transição entre a extinção do DNAEE e a efetiva entrada em funcionamento da ANEEL.

. .
. Designado por Vossa Excel!ncia pore dar pareCer a' maIéria,
SUbslllulçio li ComISsão de COII5Iiluiçio e Justiça e de Redaçio, considerando
em
an~onnente, V O T O pela constitucionalidade, juridicidade, técnica leBisI'::~
mertto.pelaaprovaçãodoprojetosobeume, . .€ü ~~ ....... (ljJ. L .. ",,1'!l;)." .........

.':j.r..

., ..

"\~\..'--'~

Sala das Sessões, em

b.*,:

de julho de 1996.

Deputado ARY KARA
Relarar

PROJETO DE LEI N° 2.085-A, DE 19.96
(Da Mesa)
Extingue o Instituto de Previdência dos Congressistas
_ IPC e dá outras providências. Pareceres dos re1at~
res designados pela Mesa em substituição as
Comi~
sões:de Seguridade Social e Fa.r1ia, pela aprovação,
com substitutivo; de Finanças e Tributação, pela ad!
quação financeiro e orçamentária; e de Constituição ~
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, jur!
dicidade e técnica legislativa.
(PROJETO DE LEI N9 2.085, DE 1996, A QUE SE
OS PARECERES)

REFEREM

O CONGRESSO NACIONAL doereta:
Art. 1° Fica e>tÍJlt. o IAstituto de PrevidEncia dos Congremslal1PC, criado pela Lei.' 4.2114, de 20 dc outubro de 1963, e regido pela Lei.' 7.017, de 2'
de dcumbro da 1912, an...ind. a Ci...ra dos Dqutados e I> Senadl> Federal, ..tdia..
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Ir recursos ollame.táriol pr6priOl e específicOIt I concalAo e manutençio doa
bea.fiti.. privativ.. d.. '"'..rad.... na r..rma .stabelecida n..ta l.i. p.....
u
penlÕel coacedidu e. como exercitáveis. 01 direitos subjetivos adquiridos no reaime du
Leis.' 4.2U. d.I",-.' 4.937. clt 1966,. n, 7.057, d. 1952.

"'ad...

t I' As Mesu da Cãmara do. D,plundo•• do Sea.do Fed.ral
ROlneario \Im maRdatário Iqat par. pra.ccder à liquidAção do Instituto, até 31 dej.neiro di 1999. co.. petind......... inistrat" OI bens e reClInOI existe,ntes. arrecadados e
recebklOl. picar u·despesal relllanescentes e os beneficiol dos s2guradCK, t, finalmente,
recolh.r a.. Teso..ro N.tion.l .. s.ldo. b.ncário. sub.i.t.n....m nome do IPC, bem
.ssim incorporar .0 p.l!inlônio d. Cãmar. d.. D.put.dol • do Senodo. Fed.ra1 os
be•• p.l!im..ni.is d.. Instilulo.
t 2' A p.rlir d. I' d. r.v.r.iro d. 1999. os ConUO..islu p....m.
considerados sClundol rAcuUativos do 1I0VO Plallo de Segulidade Social substitutivo
do IPC. independentemente de idade e de exame de saúde, c, quando em exercicio. OI
s..pIenlllS d. Depal.do. Sen.d..r.

Art. 8' As conlribuições p.ra o novo PI.no d. S.gurid.d. Soci.1 dos
Congr6síst as. parte patronal e do Segurado facultativo, a partir de ,- de ftvtreiro de
1999, importado, mensalmente, em 10% (dez por unto) da remuneraçio mensal do
P.ri~m'~I.r • ·7% (sol. por conlo) d. p.nsio ou dOI prov.nlos perc.bidos pelos
pensloOlllas do IPC e aposentadol dI) novo sistema..
Ar\. 9' As p.nsões dos s.gurados obrigalórios•• que se ref.... Q art.
1-, serlo .tualizàdl. monetariamente na mesma proporçAo e data de reajuste da
........tadori. ialqral, no. I.rmos do § I' do .rt. 2'.
.

Art. Ia. A p'rlir d. I' d. ftv.rtiro d. 1999, os Conlres.islu, ,.c....
tativamente, e OI servidores d.s duu Casa. do Congresso Nacional, cODtriblliates d.
IPC. obriplori.m.nt.. f.rio jn.. no prazo d......nt. diu. à du"luçi" das ....tri-.
buições ....olhíd....
.

Itr'

Art. 2' O Sesur.do r.cult.tivo r.rli jns ;, npos.nladori.:
I .. por inVAlidez ptrnulRtntt, pap intrirnlnttnlt, quando decorRu-,
te de acidente no txtrtítio do mandato, moléstia profissional ou doença grave. tontaciosa 0lI incurável, especific.du ml.i, • P'S' proporcionahn.nl. nos d.mais cuos~

p.rá&rafo único. Sem pr'juizo do di.po.lo no !!IIl!l..desl••rlip, o
Conpasisla podtri ....unciar à lU' condiçio d. conlribuinl' do IPC • ~ novo PIaDO
de Selurid.d. Social dO. Con&....isl.... partir d. daI' d. publicaçio ...... Itl.
Art 11. O Cons.....o N.cion.1 r.gul.m.nl.rá ..I. I.i, .Iravés d.
....<!Iuçio, no prazo d......nta di.. d. d'l. d. publicação.
Art. 12. Es.a l.i .nlr•• 01 vigor n. d.la d. su. pnblicação, produziado .reitos fin.nc.iros. p.rlir d. I'd. r.v.reiro d. 1999.

11 • pOr I.mpo d. msad'lo • d...rviço público rederal. inclnsi". o
prestado às Forçu Armada•• -e o prestado aOI Estados, Municípios e Distrito Federal.
'tIiI autarquia. fundaç:lo públirl, sociedade de econonlia. mist., empresa públiu ou
privada... como .utônomo, d.vid.ment. comprovados polos r..peclivol 61'l1ios d.
previcl!.cia. assi..

COIllO

b) aOl trinta anol de serviço. se homem, e aos vinte e cince. se

MullMr, pap preporcio••lmtnt...... I.mpo.

t I' A .pooeal.doria inlopW correspond.rá stmpr. à remua....çio
......... dos m••broa ~. Con&...... N.cloalll. con.tituid. d. snbsídio fixo. v.riávd •
adicion.I, transmitind~" aos dependentes do stgurado, na rarma da legislaçio em
vilor.
.
.
§ 2- O valor mínimo da aposentadoria por invalidez corresponderá a
2'% (vlOl•• st" por conlo) d••pos.nlodori. inl....I.

I 3- A apuraçlo do tempo de mandato t de serviço será feita em
dia., q.e serio cODvertidos em anOl, considerado o ano como de trezentos e sessenta e
cinco dias, ved.d. ~ contasem cumulaliv. d. I.mpo d. s."'iço pr"l.do concomil.nl..
meal.... m.is d. u.. c'rp ou fuaçle d. 61'l1ã.. on .ulid.d.. do. Pod.r.s d. União
!sl.do, Distrilo Fed.ral • Municlpio, .ularqui•• rnndoção públic•• socied.d. d. ocon':
mia ..isla ••mprn. públÍl:•• privad... como ,uI6norao.
.
• ~ 4' P.ra .f.ilo d••pliução do disp~'IO no inci.o 11. desl. arliso, é
d.d. mln,1llS d. 55 (cinquent•• cinco) .nos, pan .. COn&r...isl.~~SO
(c,nqu.nta) .no.. para • mulh.r, r....Iv.d•• opção pr.visla no .rt.
.

fI!&"I•••

JUSJIFICACÃO

o tempo de mandato estadual ou municipal averbado nos

I.na.. do.rt. 27 d. Lei n' 7.057, d. 1952:
a) aGI triata , CiMO a.ol,. se hURlem, e 101 trint.. se mulher, p.p

.

Art. 13. RevogJIm.. se as disposições em contrário.

'o.

Art. 3' A Ci",.ra dox Depul.dos • o S.n.do FtCIOnl pod.ráo col..
bra~ coavéaio COM .nlid.des "I.du.is d. s.gurid.d. p.ri.",.al.r para • impl.nlação
clt s..I. . . d. rep
d.....nno. decorrenl" d. conlribuições, .p6s • h.bilil.çio do
5eaurado à
Iadoria.
Art. ..- O Selurado facultativo, ao térnlÍno do exercicio do mandato,
poderi continuar contribuindo mensalmente para o Plano de Seguridade Social até
.tincJr o l.mpo-!imil. p.ra h.bRiI
;, apos.nl.dori•• conlpul.nd
lempo d•
•onlribuição co_ equiv.I'.I' .0 I.mpo d. nl.ndalo.
.
'~~
.
r.rápafo único. Ao Squrado f.cnlt.tivo que desislir d. p.s.r a
cODtribulÇio measal, •• forma do "capllt" date al1ip, que cancrlar ou tiver clDcellda~
.u. i.scrição, nio serão resliluíd•• u conlribuições ji reil••• pod.odo, no .ntanlo,
...Iorau à coadição d. ,",urado, qu...do tilular d. novo m.nd.to.

.
. Art..5' O S....rado r.cult.tivo incorporará. par••r.ilo d••pOstnlsdoria, unportincla equwalente à fraçAo de lI3! (UDI trinta e cinco avos) d. remuneração pII' .ao clt maad.IO como Dep"I.do Feder.' ou S.a.dor.·

O Poder Legislativo dOStmpenh. p.pel d. Sum. importia.õa ao
eqtlacioa.mento e soluç1o dos problemas nacionais. máxime no que se reI.ciona co. OI
umpos s6ci....polilico • econômico • • con_nção do. obj.livos rund.mealais d.
Repúblic. "O t'tIime da democncia, na sua t1pressio repruentativL
Os Depul.do•• Sen.dores .x.rc.m o mand.lo popular quo I.... foi
coaftrido, ss1Y" raras exceções. .m I.mpo inttgraJ. DRSO result.. parafrasuado-se
H.nri F.yol, quo .pôs um consid.rávtl ptriodo d. m.nd.lo j' perd.ra.. por compldo
todo o .rcabouço d. c.pacid.de técnic~profiJSional que OI exercitava com flito e.
.lÍYid.dts lu.ralÍYu ou d. profissões liberais, .nlos da .nlrad. n. poIilitL Anioa, o
direito dos CO.lresiistas à .pos.nl.dori••• 01 d.corrênci. d. conlribuição,nlo pode ler
••ono~ção d.lorpeza lão prop.g.d. bojo em diL ~

A .xlinção do IPC. m.léri. d. uso di'rio no mldi. oItIr6nÍl:.. veM ...do
conduzida de ronna UIa tanto emocional e l.stRada na int....IÍI'.ci., CODlO H tlM
in.tituto aio tivesse paralelo em outros países do primeiro e terteiro mundo.
Se .xisle.. dislorções • impropried.des no rnn.ion.m.nlo do IPC .....

ben.rlCios que os stpr.dos obrig.16rios dtl. auf.rem, buta corrll;......... conl..do
tirar de c.ena o institu.to, porquanto ele é de vital importância para. o el.m::k:lo da
.Iivid.d. p.ri.m.ntar d. form. resolul.. ind.p.nd.nl•••m tempo inlqraL

A ......rsã.. d.... I.n!lencia •• fllinção do IPC •

repres"l~

um dnaflo

para • Câm.ra dos Depul.dos • o Sea.do Fed.r." num momoalo d. volaçio da

m..térias da maior densidade sóciO'-econômico politica, como as reformas da previdf:JlcÜI
e administrativa.

o pres.nl' proj.to d. I.i con'lilui, portantf

um. coJaboraçiD rocio.....

desap.ixoa.da, co.. vistas à ...nulenção d••po••ntado

dos Cong.....i.l... mesmo

~tia ..iad_

.. IPC.... pé d. i&u.ld.d. com • ,xRI.nl' :,ara

m.si'lrádos lrab.lb.dores

Of HrvHores

público,•

.m s.ral. Muilo. osqu.com que o v.lor d. conlribuição

mensal compulsória, dopendid. pelos Parlamentares, é aritmeticamentE: muitas vezes
.uperior à mEdia d. cOlllrlbuiça<s p.ra o INSS. Dess. form., o p.radigm. a!Uizado

r.ráparo úaÍl:o. Enqu.nlo esliver invoslido ... m.nd.lo oItIÍ"o
federaJ, o Soprado f..u1talivo não perc.ber' .. p.rc.l. incorporada previsla aeste

artico-

ca.....~se d.t1ia..do a. proposição da stpiate fonaa:

. i) o t...pti· clt coatribulçlo,' iaclusiv. u!U;z;,ndo-se • ";isI.çlo d.

Art. 6' Para fin. do disposlo no incilo 11 do .rt. 2"•• p.rc.1a inco..
""rod., na forma do
5'. não prodnzirá .r.ilos por••po'.nl.dori. peranl' outro
ÓI1io público oa clt p.....idénci•• f.cult.ndo-s•• 0 S.gur.do • opçio d••po••nt.dori.
pela Clnl.... dOI Deputados ou pelo Senado Federal, inobsf'rvando-se, neste CaJO, o
disposto no .rI. 3·, e ma.cendo-st a proibiçio de cllnllllaçAo de aposentadorias.
Art. 7' O S....rado racult'livo apos.nl.do, n. forma d..ta I.i, I.rá
I••alizado o valor di aposentadoria ao témlino do exercício de novo mandato, quando
foro c....

.rI.

CllIIbpoa ....íproca, é O previsto n. Con.tiluiçlo Fedml (.rt. 40), .doIaDdo:-se O
..íaiJJlO d. idade para ........ tadori~ .os ~5 (cinqu.nl•• cin.o) .1101, pua ho....... 50
(cl.CI...nla) ..... para mulh.r:.#'
ii) o I.mpo clt carência

*u

rorm•• d••postntadori. tém similitud••om

OI utilizados para a .posentadoria de servidores públicos civil e militam;

~
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'LEOISLAÇio ciTADA ANEXADA "EU
co~oOEH'I\Jl)OS LEOISU~ •

LEI Nt oC.2I4
DE 10 DE NOVEMBRO DE 1963
CrIa o

1lIItItlIto" Pmiclhcla doi C~ (IPC).

o Prcsid4!nte da Rep4blica:·
Faço saber que o COnaresse) Nadonal decreta
seguinte Lei:
.

eeu wieioÍlo 'a

a

"Art. l' " criado o Instituto de PreYíd!llcia dos COnBJ'CS$ÍstaJ
(IPC), com personalidade jurídica pr6pria, autonomia administrativa e
fillanceira, jl!risdiçio na Capital da Repdblic:a e o... ni".dq na forma
da~

.~

.

Arte l' Sio associados obript6rios do (nstituto de Previdinc:ia
dos Con,l'Cllistas todos os atuais parlamentares e os que no futuro'forem eleitos, iildependenlemente de idadee de exame de satlde.
§ l' Os ex-<:Ongressístai poderio contribuii"para o (PC. rJCàndo
sujeitos. entretanto. a um periodo de c:arâIcia de" I (oito) anos, para os
efeitos dos benefIçjos. Ser, facultado recolherem de UIJ1& só _ • cotas
coJTel!pondentes a esse prazo para imediato
dos beneficios.
f l' As contribuições eoDIt:çario a partir do inicio "da -"te"
"lqiilatuc..
"
r'-'

'0%0

Arte 3t Poderio. ainda, contribuir. facultativamente. para o (PC
os funcionirios do ConlfesSO Nacional e os parlámentares da t1Itima
legislatura. desde que o requeiram dentro de I (um), ano, .. contar da
publicação da presente Lei, ou, nos casos de futuras no~ da
data do respectivo exerdció.
.
., "
Arte 4t O Conanluista tm: direito 1 pensio se houver cumprido,
no mínimo,' (o;to) anos de mandato.
.
Puiarato úico. Se ao t6rmino do mandato o ConlJl'CSSÍsta nio
houver completado o prazo atipulado neste artilO ser-Ih.' concedido
um auxílio, durante 6 (seis) meses, correspondente 1 pensio devida nos
demais casos.
Art. 5'
facultado aos parlamentares no exercicio do mandato 1
época em que entrar em vigor esta Lei, bem como aos que. de futuro.
nio se reelegerem. continuarem a contribuir até ultrapassar as cotas
relativas a 8 (oito) anos. na forma e para os fins do § I' do ar!. 29. ou receber suas contribuiç3cs recolhidas. acrescidas dos juros pásos pelo
Banco onde lia feitos os dw6sitos do (PC.
.
Arf. 6t A receita do (PC constituir·sé·' das contribuições e
rendu squintes:
.) contribuição dos associados, no valor de I~ (dez por cento)
som OI subsídios oü vencimentos fixos, dCSC',,~.tada em folha;
') tlOIItribuiçio da Cimara respectiva, correspondente a I()IJ, (dez
por cento) sobrt a parte lixa dos subsidias ou vencimentos, verba que
~ ser inclulda anualmente DO orçamento do Poder Legislativo;
e). saldo das diárias deseontadas dos Con/.'TCS$istas que faltarem ls

e

scssõcs·
d) 'juros e lucros auferidos pelo (nstituto;,
e) ("oaçõcs.lqados,auxfiiosesubvenç3cs.
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Art." Todas as contribuições serão recolhidas. mensalmente. ao
Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal. em conta especial, que
só poderi ser movimentada nos termos desta Lei.
"
Panlnfo ÚIIiCO. Até o dia S de cada mês, os Presidentes" da
Câmara e do Senado farip publicar no Diário do Con&J'USO Nacional o
balanço mensal das contas do I PC. assinado pelo seu Presidente e pelo
."
Tesoureiro.
Art. ltt Serão concedidos aos. contribuintes do lPé os sesuintes
beneficios:
"
a) pensão aos ex-Congressistas. proporcional aos anos de manda·
to. à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano, n~o podendo ser inferior à
quarta parte do subsidio fixo neiD a ele superior. bem como aos ex·funcionlrios. na mesma proporção. A pensão, em qualquer hipótese, fica
subordinada ao recolhimento das contrib,uições correspondentes a 8
(oito) anos;
, .
li) em caro de morte. pensão C"orrespondeilte a 50% (cinqilenta por
cento) da que caberia. na época do faleéimento. ao contribuinte. c
dllferida na seguinte ordem:
I - à viúva e filhos de qualq\ler condição;
11 - à pessoa do sexo masculino. ·menot"()u incapáz. ou· do seXIl.
feminino. menor. solteira. desquitada ou viúva, ou incapaz. e qu: vi·
vllm sob a dependência econor ,ica do "contribuinte;
e) penlio integral ao contribuinte invalidado por acidente em
serviçO. ou por moléstia incurâvel ou contagiósa, seja qual for o tempo
de mandato ou exerl:Ício no cario;

d) em caso de morte, auxilio funeral corresp.ondenle a I (um) mê:s
dos subsidios ou prover.tos do contribuinte. pago à pessOá ou pessoas
que por ele tenham sidO" designadas. ou que tenham feitó" as despesas
dos funerais;
e) seguro de vida coletivo em favor de todos os contribuintes. até
o mbimo de CrS SOO.OOO.OO (quinhentos mil cruzeiros). Terminado o
mandato. o ex-parlamentar poder;i continuar a pagar o seguro ou saldAlo. de acordo com as normas vigentes. se não desejar continuar a contribuir para o Instituto.
§ I. O contribuinte solteiro. desquitado ou vil1vo. se tiver filhos
capazes de rc,c:cber o beneficio. poderA destinar-lhes metade da pensão.
ou. se nio os tiver. à pessoa que constituir beneficiária especial.
f l' Salvo incapacidade, os filhos perderão o direito à pensão ao
atingirem a maioridado, eas filhas, pelo casamento.
§ ~ Nio haver! reversão de pensão. a não ser elltre os
beneficiArios da mesma. e, ainda assim. quando c;xpressamente
declarado pelo contribuinte.
Arte" Perderá o direito à pensão o beneficiário condenado por
crime de natureza dolosa. do qual tenha resultado a morte do contribuinte.
Art. 10.
permitida a acumulação de pensão do IPC com pensões e proventos de qualquer natureza.
Art. 11. A pensão será sempre atualizada pela tabela de subsidios
ou vencimentos em vigor, inclusive quanto aos beneficios dos contri·
buintes falecidos, de acordo com as disposições do art. 8' desta Lei.
Art. 1%. A administração do IPC será assim constituída:
a) um Presidente. eleito anualmente por uma das Casas do Conlresso, alternadamente, a começar pela Câmara dos Deputados;
11) um Conselho Deliberativo de 6 (seis) membros composto de Z
(dois) Senadores e 4 (quatro) Deputados. eleitos pela Assembléia dos
Contribuintes;
e) um Tesoureiro." escolhido pelo Presidente dentre os ConSressistu:
Art. 13. Todas as funções do IPC serão exercidas gratuitamente.

e

Art.l4. Compete ao Presidente do IPC:
a) e"",",utar todos os atos e negócios da instituição;
11) presidir as Assembléiu-Gerais e as reuniões do Conselho Deliberativo. com voto apenas de desempate;
e) prestar éontas da administração;
ti) nos casos de renl1ncia ou impedimento de Conselheiros.
convocar os respectivos suplentes;
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e) ~lli.sitar...aQS Prcsilfentes. das. duas. Câmaras os
necessirios ao funcionamento do Instituto;
f) representar o IPC em juízo e fora dele.

fUnQoni~

Arte 15. Compete ao Conselho Deliberativo:
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Arte %9. Esta Lei entrará em. vigor na data de sua publicação,
revogadas. as disposições em contrário.
Brasília, em 20 de novembro de 1963; 14~ da Independência e 75'
da Repl1blica.

a) resolver todoi os assuntos de importincia do IPC;

.) fiscalizar a administração;
c) votar os orçamentos do Instituto;
d) aprovar as. contas.;
e) autorizar o Presidente a'fazer operações de crédito. adquirir e
alienar bens; .
.
f) exaniinar e julllar todos os processos' de' admissio do Contri-

buinte e de pagamentos das pensões;
I) julgar os recursos interpostos aos atos do Presidente;
b) resolver sobre os cas.os omissos.

LEIN·4.937
DE 18 DE MARÇO DE 1966

Altera dlsposltiYos da Lei at 4.284, de %O de novembro de
1963.

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

.....................................................................................
LEI ~ 7.087, DE 29 DE DEZEMBRO

*.

. Arte 16. O Conselho deliberará sempre .pela ma,ori~
seus
membros.
' .
Arte 17. Compete ao Tesoureiro:
a) a escrituração e guarda dos livros do IPC;
b) assinar, com o Presidente, os balanços da instituição;
c) prestar informações sobre a receita e a despesa;
d) proceder ao pagamento dos pensionistas e outros creqores, em
cheque nominativo, visado pelo Presidente.
Art. 18. Os Presidentes das. Casu do Congresso porão 1 disposição do Instituto, sem ônus para este, os funci?nirios necess~rios
aos seus serviços e lhe fornecerio o material de expediente
indispensável ao seu funcionamento.
Arte 19. O IPC não poderá admitir funcionários, a qualquer titulo, além dos que forem requisitados na forma dos artigos 14, letra e, e
18.
Art. %0. O Presidente do IPC determinará que se proceda
anualmente ao levantamento da situaçio financeira do Instituto,
através de cálculos atuariais, por técnicos de reconhecida competência.
Arte :11. Os recursos disponíveis do IPC deverio ser aplicados,
por deliberação do Presidente, autorizado pelo Conselho Deliberativo,
em inversões rendâveis.
Art. no O IPC instituirá squro coletivo para seus associados.
Padp-a(o daico. O squro a que'se refere este milo destinar-se-á
a assqurar o pagamento das. contribuições que (al~~ para
completar o prazo de carência, em caso de morte ou de invalidez do
contribuinte no exercício do mandato ou do carlo.
Arte n Sempre que- O" benefICiário se iÍlVestir em mandato
legislativo remunerado, para qualquer das Cuu do Conlresso, ou em
função pl1blica remunerada, perderA o direito ao recebimento da
pensão, durante o exercício do mandato ou do cargo pl1blico.
Padgra(o .wco. Findo O mandato ou deixando o exercicio do
cargo pl1blico, (ar-se-á o reajustamento da pensão, na razão do tempo
em que haja o beneficiando integrado o Congresso Nacional ou
exercido o cargo pl1blico.
Arte %4. As assembléias e as reuniões do Conselho Deliberativo
realizar-se-io no edilicio da Clmara dos Deputados.
Arte %5. A Assembléia-Geral composta dos associados do Instituto reunir-se-i, independentemente de convocação, no dia '30 de março
de cada ano, para:
a) tomar conhecimento do relatório do Presidente sobre o movimento do Instituto no ano anterior;
b) deliberar sobre assuntos de interesse do Instituto .c nio
compreendidos na competência do Presidente ou do Conselho Deliberativo;
c) eleger os membros do Conselho Deliberativo e seus suplentes.
Arte %6. Havendo motivo JI8\!C e urgente, a Assembléia poderá
reunir-se extraordinariamente, convocada pelo Presidente, pel" Conselho, ou por 1/3 (um terço) dos contribuintes.
Art. rt. Dentro de 15 (quinze) dlu, a partir da publicaçio desta
Lei, scri eleito, pela Clmara dos Deputados, o primeiro Presidente do

Instituto.
Arte %& Incumbe ao Conselho, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, baínr o rqulamento do IPC.

.D~

SDbrIl

o Il1StitlllD dlI PrllVidltlt:ia dos Con-

,r~-lpÇ.

....................................................................................
CAPtrowIV
Dos Segurados

SEÇÃOU
Dos Se&urados Obrlptórios

.... -

-.

:. ~

Ar!. 27. . ~ pennitlda a averbaçllo, pelos Deputados Federais e Senadores em
~cio, de att um mandato estadual ou municipal para efeito de cálculo de pen-

slo dos segurados obrlilllórios.
Parágrafo I1nlco. Os recolhimentos correspondentes aos luIOS averbados. que
poderio ser pagos de uma só vez ou mensalmente. serllo calculados em 24% (vime
e quatro por cento) sobre o valor do subsidio federal (panes fixa e variável), vigente
durante li perfodo em que se processarem os pagamentos.
.................

~

~

_--:._-_.._... _.. .._--_._---_.
_

o"

~

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA EM SUBSTITUIÇÃO
ACOMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

l-RELATÓRIO

Por iniciativa. de sua M.... veio a esta C... o Projeto de Lei n'
2.08S de 1996, que "Extingue o lnstilUlO de PrevidCncia dos Congressistas _ !PC, e da
outtas provid!nciu".
Trata-se de iniciativa que deve ser louvada, eis que retrata a alta

sensibilidade sôcio-polftica de suas excelc!nciu os nobres Deputados, membros da Mesa,
pois era reclamada pela maioria dos ilustres pares da C... e por fortes contingentes da
opinilo publicada. Sim, eu disse opiniio publicada.

Agiu bem a M.... com a iniciativa.
Agiu melhor nuinalizaçio de caminhos que tentamos desbravar.
amparados nas valioou sugestões recebidas e em no.... sensibilidade e convicçio sobre o
tema.
A gamrtia de aposentadoria poIa os Parlamentares nio nuceu e
nem vlÍ tenninar aqui em nossa tena. Porque sentiam, como nós sentimos, que só a

.
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JIIIIIlÍ& da IIObreviYincia COlII ... mlDimo de dipícllde pila o PIdamaitIr, qlIIlIdo Ibos
~ u bçu fIlÍcU e poIfticu, é CIpIZ de pIIIIIir a iIIdepeacIew:ia • a iideIidade
do l'adamelIIar _ IC:UI c:ampmmiooaI icIeoIóIi<XIa e/au eIeitonis, 110 aerc:/cio do
-.laia, m1lÍlOl povos mais deoenvoIvidoo do que o IlOIIO, ~ a IC:UI
rapesen_ 110 parlamenlo. indisponlável apooemadoria.

Apenas pua rememorar, vale citai, denIre - . os povos da
FraJIÇ&, da D i _ de [sraeI, da Bélgica, dos Estados Unidos da América do NorIe, do
ReiIlO Unido e da AIemaMi.

terá VIlII: Corle, boanda e iJldqleaclemc l'Irlamcnto forte aarante represeI1UlÇIo forte.
~ ftai:ti importa em povo sem rcpracntaçio ou represcnlaçio fraca. Povo fraco,
e apequaIlldo dianIc do EsIIdo. E, com a fiaqueD do Lcgíslalivo, CTCICCII1 os demais
Poderes da República. A fIlIct- de lIIII rcsulla no l'ortUcÍl)lCllto de outro Poder.

Portanto, Sr. Presideote e Srs. Deputados, IIOSSU renúncia devem
ter limite, pila nIo IlOl ~ Iiacoo em demasia c enfraqucccrmos,
coasequentemetla repr-.çIo popular, o povo.

Qual é o limite'!"

o SísIema Francas nos serviu de modelo.
Aqui, o IPC lIItJÍu em 20 de nomnbro de [963, auavés da Lei ~
4.214 e das expreulles mais illlllrlS dos homens públicos de IlOIIO PaIs o díriliDm. com
dedicaçio, sabedoria, compet!ncia e subIlanciais resulladoo. Minhas lIomeIIapDs a todos
que lhe dedícalam pane de sua vida com taIenlo, desde sua primeira Direlorit. até a aIua1
que, altiva, ......... a ooberana e síbia decisio do povo brasileiro, que _
a delepçlo
pIA represemar, qllUl10 ao que lhe resta. fazer.
A apoeeotadoria é direito e1emenllr, com pnnIia CClIISlitucioaa
do art. 7'; e, ao porIameDIar, COlIIO • quaIqucr cidodIo, esIe
auepado. O PIrIomentar, o homem público, o poIltico nIo cIm:

JIILVIda 110 illCÍlO XXIV,
diIeilo cIm: _

~ privitépla, ma lImbán, Sr. PresideII1e e Srs. Deputadoc, ele nIo pode aceitar a
cIiIc:rimimçIo. A priVlÇio' apoaentadoria é uma dilCrimiDaçio.

Sr. l'reIideIlle e Srs. Deputadoc, meu puec:er e _ voto, aqui,
subolantivo, Jerá pela extiftçIo do IPC sim, ma será, também, COIlIra •
cIiIcrúniJwçio e • Iàvor da sanmia COllItitIIcionol de._ apoeeotadoria pila o
~, que lhe pnlI1la • posteridade, sim, mas que ela nIo seja diuociada doo
cri1érios apIictYeis a toda. NaçIo, que lhe dá. vida e é sua própria ~ de existir.

nlIaUldo
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CcrtameDlc • linha demarca%ória das renúncias da Casa esti
silUlda na trincheira que pmtej. e aaqun: o exercicio do JnIIIdato parllIDCIllar com
independéncia, autonomia e fidelidade _ compromissos ideológicos e/au e1eitorais de
seu detentor.
Pois um doo elcmeDlOl esseociais pua o exercício pleno do
maodato é a pnntia àj'- apoccnlldorla.

Aqui, cntIc nós, • maioria é composla de profissionais liberaia que
serviço • nIÇio por uma, duas ou várias legislaturas. Por um acaso alsuétn
imqina que • cIicntda de tais proIiuionois estará lhes aguanlando. na porta de seus
consultórios, qlWldo eles daqui salrem, pila que possam, imcdiatamcnte pramir seu
podrIo de vida? NIo, evidentemente que nIo. Possivelmente, em tal ~. a maioria
nem mais terá condições pua o cxen:icio profiJsioDal. A ci!Dcia evoluiu, os materiais c os
cquipllJlOlllOl Iedo de 0IIlIa seaçIo. a resras mudaram e os antigos conbccimcntos
prcslaII1

-se deCasadoo.
É --'ria a certeza da aposentadoria pua que nIo viceje a
tcnlllçIo de pdticu 0IIltU, que todos deploramos, que pouam suprir • ioexist!ncia da

Esla pIlUIlia nIo represcnla COIItIlldiçio com a extiDçio do IPC.
NIo.
O que ocorre, Sr. PresideII1e e Srs. DepuIados, é que o desenho
ÍIIItÍlIICiooaI do IPC, origiDarilmente de feições louváveis, foi sendo procressiYllllalte
díIatado e deformado, ftulo da quadra da história na qual ele foi ;estado c em que
lIIIIdurcc:eu. Ele COII\'ÍVeII com o "Milagre Brasileiro", com a COOIUUÇIo da
1ImIaIlIU&tica, das usinas NueJesres de Ansra dos Reis. da Ponle Rio Niterói, das Usinas
de Foz de lJuaçú e _
outru obras até hoje questionadas pelos brasi1eiros.

O IPC acompanhou a cultura de seu tmlpO C, agora, pelos
excessos, legitimante autorizados pel. ~, represenlada nosla Casa, eslamOl propondo
suaextinçlo.

Os tmlpOs mudaram. Há wna tenlativ. de contcnçio generalizada
de pslOI em todos os setores. A naçio suporta sacritlcios invulgares. O Setor Público
lIIOVO-SO pua mduzir o déficit c:ontumIZ. O Parlamento brasileiro aquí dá mais 1IlII&
demonsttaçIo de que continua fazendo sua ponc c toma • iniciativa de analisar o fim de

alaumu vanlagcnI.
Quero, Sr. Presidente c Srs. Deputados. clwnar-lhes • ateoçIo:
ESTA É UMA DECISÃO DA CASA PARA A CASA. Ma a
naçIo acompanha com ateoçIo c jusla expectativa qual SCIá sua manifcstaçIo: Pelos
privilégios, pela díscriminaçlo, ou pela coerencia e pela coragem de assegurar uma
aposentadoria pua o parlamentar que lhe garanta • correspondente disnidade, sem
exccssoo. sem abusos, mas também sem falso moralismo ou com covardia.
A NIÇio faz sacriflcios. Poriuo 1IÔ5. seu oco, sua voz, sua
represcntaçIo, nIo podemos andar em somido contrário. Estamos nos JlfllPODdo •
~posiçlo de mais II1II& qUOla, com vistas a nos situar junto à eJa.

Falo mais wna quota, Sr. PresidenIC c Srs. DepuIados, porque,
embora nIo coovivesse na Casa, à época, tenho registros de que, em temp05 recenteI ela
ji remmciaua muitas outras.
Ji disse: TIala-se de uma decido da Casa pua • Cu&. Porém, de
alto interesse da nIÇio.

Nosso povo quer seu perlamento forte, honrado, iudependcnte c
respeitado. Pois na medida em que O represente. confonne • constnIÇio rcpubliClllll, ele

garantia do lIlWlhI.
l'enJo, Sr. Presidente c Srs. DcpuIados, que sem a aarantia da
aposentadoria, tenlmOS nesta Casa rcpmcntantes de Corponções, cmpresírioo c ricoo de
orisem, mu nIo CDIlOIlII'IreII mais o politico, aqueJe que tem compromisso apenas com
• naçIo. Cqja luta é exclusivamente na defesa dos iotercucl da nIÇio. NIo bavcDdo o
poUtico tradicional quem defimdcrá • nIÇio? Na Rcpóblica é possívcl a nIÇio ficar sem
represenlaÇIo?

0pIam0s por . - • proposta de crilÇio do sistema de
aposcntadorla sugerido orillÍnariamcnte. Ouvimos. a Casa e com ela • naçIo.
SlIIlenlamo-lIOS na competmte aueuoria lqislativa. Procwamos aprimorá-Io com • força
de nossas coovicções e os limites de llOIU. capacidade.

BuIcamos subIIdíos na proposIa que defendemos pua a Reforma
da Ptevidàlcia, na Emellda Aglutínativa Substitutiva ~ 6, de lavra do ilustrado c
respeitado Ud« Micbcl Temer, cspccialmcntc nas

rcsras

relativas' aposcntadorla c

pensIo pila o Servidor Público. Uma vez que o detentor de maodato eletivo tem sido
equiparado ao Servidor Público pila 05-efeitosle~s.
Ouvimos muito c a muitos.

NIo admitindo 05 privilégios, nio permitindo • discriminaçio,
procurando preservar 05 direitos adquiridos para os Servidores c para os CongreO!litas,
buscando ter· • convícçlo exigida pela nIÇio pua assegurar-lhe uma respeilada
represcntaçio. sabendo o tamanbo c medindo • cada instante da responlI&bilidadc que
assumiu cuidando de tema que diz respeito à vida de cada um dos Senhores Consneosiw
c dos servidores das C..... bem como de suas familias. cunnhci o substitutivo que ofereço
pua o debate c • aprcciaçio.

n- VOTO DO RELATOR
Parcce-JlO5 que, em dcc:onência da abordagem emocionaI e
intransigente que alJllIIIS t!m dado • mlIéri&, com prejuízo pila a reforma da prcvid!Dcia
social, o tema esti sendo ttatado sem o tempo que. cautela denumdaria.

O substitutivo anexo visa ao aperfeiçoamento do projeto originaI
em alguns ponlOI, sempre fiel. contudo, aos princípios que nortearam sua elàborlÇio, •
saber: o respeito aos direitos adquiridos, • facultatividade de filiaçlo, a supremacia da
contnbutividade, • vedaçIo de acumulaçio de aposentadorias c a proporcionaIidade ao
tempo de exercício de mandato.
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Seguem-sc os principeis pontos do projeto altendos pelo

substitutivo.
A possibilidade de opçlo pela devoluçio du contribuiçlles
recolhidu pelo seaundo foi esteIIdída ao CX-<:ollgressísta que prcfua esta à pen:epçIo da
pendo a que faz jllS e nIo CXllIl:C. Isto porque alguns por!arnemaIa, por consíderamD
ilegitimo o beneficío cujo direito adquirimn. à revelia de sua vonlldc, nIo pretendem
exercer tal direito, plcítellldo, !IlHomente, a dcvaluçio du contribuições que lhes foram
dcscontadu.
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Foi acatado, fmalmeote, por meio do que dispõe § 6' do an. l' do
substitutivo, sugestlo oferecida pelo ilustre Dop. Prisco Viana, relativa à aplicaçlo da
DOIDIU vigentes até o téttoioo do mandato do atualsegwado obrigatório.

Diante de todo o exposto, pela aprovaçlo, na forma do
substitutivo anexo, do Projeto de Lei n' 2.08S, de 1996, e das Emendas n' I e n' 4, e pelá
rejeiçlo das Emendas n' 2 e u' 3.

Sala das Sessões, em
Detenninou-se, eXJll'C5Wllenle, a dcsconsídctaçlo do tempo.
superior ao requerido p8r& aposentadÕria integra\, ou seja, trinta e cinco anos p8r& o
homem e trinta anos p8r& a mulhcr. De outro modo, " tempo excedente oproveitaria ao
segurado, em dissonincia com os demais regimes de previdCncia social.
Especificou... o valor das contnbuições devidas em cuo de
averboção de outros mandatos, evítando-se o reposse de contribuições recolhídu na funna
da legisloção do Estado ou Municfpio e inferiores às previstas pelo plano de previd!ncia
social dos congressi5tu.
Explicitou-se a faculdade de opçlo pela aposentlldoria
correspondente ao regime mais vantajoso ao segurado, entre aqueles a a que cstíver
vinculado. Em outras pe\avru, tendo porticipado do novo pIaDo de seguridade
coogressual, ainda que posteriormente dele se desligue, o segurado podcrà escolher, ao
completar os requisitos exigidos para. aposentadoria, entre a aposeotIIdoria por este
regime, por outro regime de previdCncia parlamentar de que pertícipe, pelo pIaDo de .
seguridade social dos servidores públicos, se for o .... caso, ou pelo regime scraI de
previdência social.
Vedou-se a percepçlo cumulativa da lpOSCltladoria com a
remlJIll:OlÍio de CIJiO eletivo fedcra1, estadual ou municipe\, facuI!aDdo-lIc a opçIo pelo
que for mais vantajoso ao segurado. Uma vez que o tempo de cxcrclcio de mandato
estadual ou municipe\ pode ser averbado JUDIo ao Plaoo de Seguridade Social dos
Coogressmu, nIo hà ruJo p8r& restringir a proibiçlo de acumu1açio apeou lo exercicio
de mandato eletivo fedcra1.

Previ...se a cootribuiçlo p8r& o regime scraI de prevíd!tlcia lOCial
por porte do congressista que oio se filiar ao regime de previdmcia porlamentar. A
Icgislaçio vigente, embora detcrmíoc a obrigatória viocu1açlo do congressista ao IPC,
....gura o cômputo do tempo correspoodcote ao exercicio de mandato eletivo fedcra1,
estadual ou municipal para aposentadoria pelo regime gera1 de previdmcia,
íodcpeodcotemeote do recolhimento de contribuições.
A aposentadoria com proventos integrais, decorrente de. doença
grave. contagiosa ou íocurável, foi limitada à ocorrência desta durante o exerclcio do
mandato. De outro modo, os beneficios previstos pela legisloção vigcotc, estaria sendo
ampliando desmesuradamente, pois esta prove a concessão de peosio integral apenas em
decorrência de acidente em serviço.
Suprimiu-se a previsão de aposentadoria com proventos
proporcionais aos trinta ou trinta e cinco anos de serviço, respectivamente p8r& a mulher
ou para o homem. Pretendeodo-se, na reforma previdenciária, abolir ~ instituto do
regime de aposentadoria dos servidores públicos, oio há ramo para introduzi-lo 110 re8ime
de previdencia parlamentar.
A transmissão integral da aposentadoria aos dcpeodcotes do
segurãdo falecido foi suprimida, pois ampliaria os beneficios previstos pelas nonoas que
regem o !PC, quando a intenção é de restringi-lo•. Por tal ramo, o mérito de tal medida e a
questão da eqüidade com os demais regimes previdenciários ficam prejudicado.. Foi
conservada, portanto a pensão devida aos dependentes, nos termos da legis1açlo atual.

o Substitutivo implementa ainda, em seu aI!. I', § 4', a proposta
contida na Emenda n' 1, e, DO aI!. 13, a Emenda aditiva de n' 4. Não foram eocampadas a
Emenda n' 2, porque ampliaria as condições de aquisição do direito a peos!o, e a Emenda
n' 3, porque alteraria o càlculo do valor da pensão devida. Preteode-sc restringir as
vantagens
pelo sistema de previdência parlamentar, e oio dilatar SCIIS beoeficios,
por mais justificáveis que sejam tais providencias.

Previstas

de

de 1996.

~._~

~

~- :>_~d'~/
Eliseu Padílha
Relator

SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO
PROJETO DE LEI N' 2.085, DE 1996

Extingue o Instituto de Previdência dos
Congressistas • !PC, e dá outras provid!ocías.

o Congres<o Nacional decreta:
Art. I' Fica extinto o Instituto de Previdência dos Congressistas •
!PC, criado pela Lei n' 4.284, de 20 de outubro de 1963, e regido pela Lei n' 7.087, de 29
de de:zcmbro de 1982, JftIdo lIICCdido, em todOl OI direitoo e obrigaçllca, peIIo U.lIo,
atravá da C....... dM Dep.tadoI e do Senado Federal, OI quis .... aúrIo, lIIedíaote
recunos orçamcotírios próprios, a cooc:essio e maouteoçio dos beneficios, na forma
estabelecida nesta lei, preservados os direitos adquiridos em relaçio às pcosllcs
conc:Odídas, atualizadas com base na legís1açlo vigente à data da publicsção desta lei, bem
comO às pcosllcs a coocedcr, 110 regime das Leis n' 4.284, de 1963, n' 4.937, de 1966, e
n' 7.087, de 1982,

f I' A liquid~ do lnatitato ocorrerá em I' de fevereiro de
1999 e será COIIlIuIda par liquidante nomeado pela Mesa do Couzr- Nadoul,
co.petindo-llae admiuiltrar o patrlmaaio date, recolber ao T
ro NaciouI OI
saldoo baadrloo ao fiuaI luboilte1ltes e tramferir para a Cim
dOi DepatadOl e
para o Sendo Federal o acervo patrilllonlaL
§ 2" Sio assegurados o. direitos que venham a ser adquiridos, na
forma da Lei n' 7.087, de 1982, até a liquidação do !PC, pelos segurados facultatiVOll.

§ 3' 00 atuil sepradOl obrigatóriOl do IPC, ao térllliuo do
Cl<ercíclo do praeate maadato, poderio se inscrever como ICg1IradOl do Plano de
Seznrldade Social dOi CongrcuistaJ, independentemente de idade e de eUme de
saúde.
§ 4' 00 beaelkiol referidos no COPU1 serio pagoo pela última
Casa Legislativa ou 6rpo a qne se vinculou o seprado.

f se A Casa Legislativa ou órglo a que se vineulou o scgd'rado
......reirá u contribuiÇÕCI por ate recolhidas ao IPC, ataalizadu monetariamente,
mls a mês, peIoo índices de rcmuoeraçlo do cadernetas de poupança, no prazo de 60
(.....nta)diu:
I - a contar do térmiuo dos maudatos que atejam ocupando, aOl
atuail Congreuistu que o reqaererem;
11 - a partir de l' de fevereiro de 1999, aOl atuais sepradOl
funltativDl que nlo tiverem adquirido direito a pen.lo, oa forma da lep1açlo
vígcftte até a data de publleaçlo desta lei;
m - a partir de l' de fevereiro de 1999, aos eXoJeIUradOl qac,
cabora tendo adqaírido o direito a penslo, nlo o tenham exercido, e desde que optelll,
em detrimenta date, pelo ......rei.ento previsto nate parágrafo.

f 6' Ao atol segurado obrigatório do IPC que renunciar à
devoluçlo prevista no paráp'afo anterior apllea......' o seguinte:
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I - i q " q......
de eurcí<lo de atul mudam,
preeDcller 111 reqaisitoo pI'eVÍIlIlI u lqioIaçIo .....te l data de pIIhIIc:açIe tIaa lei,
lIea UMprac\o o direito lapooell!adoria;
n - l q " q..... ao ténaiH do e:ran:ído do atu1 malldato,
u.ver eaaprldo o periodo de ..ràeia oo...........te a oito ....... ~
lIea pr..tido o direito a pereepçlo de apooelltadoria propordoaal, apc\l . . .prir 111
. . . . reqllÍlitol prevbtoo u ~ .....te l data de pabllcaçlo cI<ata lei;
m - aq" q.... ao ténaiIIo cio e:ran:ído do atuI JUIIdato, de
tlYer ca..prldo o periodo de ..riacla oo......poIIdcIlte a oito ...... ceatriblllçio, ...
uqula data, toraaMe oepraclo do PIuo iutitaWo por _ Ici, poderá averIlar ...
_po de co.lribtôçio l ruio ele 1130 (. . lriata a_) do valer de a..-.taderia
iatep'aI por aao de coatrlbaiçk
IV - iqaele q... me pnatide o dlnitIl a a..--tadorla, a
iacorporaçio _ _ JII'lIYCIItoI de 1135 (. . triata e daco a...), se - - . oa 1130
(•• lriata __), ......IIIer, da
aeraçIe fIDda para 111 IllCRlllroo do CoaarNIIcioul, por a.. de JUIIdato, q
te iHcreYer 110 PIuo de Seprldade Social ...
CuJl'OSlÍltAL
§ 7" O segurado facultativo poderá cancelar sua inscriçlo DO !PC

sem prejuízo do din:ito ao ressarcimenlÕ a que se ref= o § 5·, lI.
AI!. 2° O Seaador, Dep.tado Federal •• npleafe qu UIia o
requerer, ..o prazo de :ro (trillla) dias do i.ício do e:ran:ído do aaadato, (IIIrticipará
do PIa..o de Sepridade Social doi Coq....iltu, fueado ja l.pooeIllal1oría:
I - 00.. prov..tIII iatqrall, corrcapoadeatea l r..lIU1ençio
fIDda para 111 ...... broo do Co.crcuo Nacioa.l:
/I) por loyaIide:z permalteltte, quaclo _
oconer d.nata o
exercício do ....dato e decorrer de acideate, ..oléstla proIiIIioaal .......ÇlIIrAY...
COOlaJiIlla ou loc.rável, Clpecilleadu _ lei;
b) ... 35 (lriala e cloco) "OI de exerclcIo de ....dato e 55
(c1.qOeala e ci..oo) ..111 de idad... se lIôm_, e ... 3Ó (lriata) ..... de exercício de
....d.to e 50 (c1.qOeata).DOI de Idade, se malber;
n - 00.. proveatlll proporcioull ao _po de Gerádo de
11) por laYll1idea penaaaeate, ... CUIII ale previoIaa u aIiMa •
ele laciIo J, do poc1eIIdo 111 pnnatlll_ iaferlona • 26% (........ JIOI' _ ) ..
remalteraçlo flUCla (lllra OI ........... do Co~ NaeIoul;
b) ... 35 (lriata e c1 ) _
de oerviço e 55 (....Iada e .:iaoo)
. . . de Idade, se 1IomeaI, OQ _ :ro (lriata)
de oerviçe e 50 (eIaqIsta) .... de
Idade, se ..a1IIer;
Pará&rafo bico. O valor doi proveatlll da .pooeatadoria
prcvilta ..o iacioo n do c.,. correapoaderá • 1135 (DIR lriala e daco ._), se
...._ ou 1130 (... tríata ._), se ..u1br, ele remllllCl'llçio liDcla para OI . . . .lIroo

do Coacraoo Naciooal, por .ao de exetdclo de malldato.

Art. 3' E. . . . . de morte do HPrado, _
lIepndttItea
perceberia peuIo COl'ftlpoHeate • 50% (daqleata por ceIlto) do valor ...
prove.tIII de .pooeIltadoría qae o HPracIo recebia . . . q... teria direito, aermeidaa de la.tu parcelu de 10% (da par ...to) q _ fGrea 111 depeMea1a, até o
lIIÚimO de 5 (ciaeo).

-....poMeni.

11· O valor miabao de peuIo
13% (lnD par
...to) da re..aa~ 1Iud. para OI .....broo do Coqreaao NadouL

I 2· N" é devida peade • depaadeate do aeprMo qu tiver
falecWe pooterio..-te ao ..acola_ de .ulooeriçlo.
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Art. 5' Para l11li de coatqem de tempo de eurdclo de .....dato
é f'aClI1tada ao seprada • averNçlo do tempo corrcopo.deate .111 JUIIC1atlll eletIvlll
auleIpail, eatad..... fedenil.
11· A aYÓrllaçIo .....te prodllZiri efeitao.pós o recollúaaellto
da eHlribaiç6ea ao PIuo de SeprldAde SocIal dOi Co.C.....iItu, direta_ate pelo
ia......... .. ....unte repoaoe dOI rceal'llll oorrcopoDdeatea por eatidade
COIlYealada u f'onoa do art. 6·.

I 1"' O' valor do recollti....to • que se refere o parácrafo
ulerlor cernapoHerá i
daa eoalribaiç6ea prcviltu 00 .rt. 12, iaciooa I e n, e
- . r i par 1Jue. na ~ dOI .....broo do Coacraoo N~••l vipate l época
do rec:oIIIlaeIIto
Art. 6· A C1mara dos Deputados e o SeItado Federal poderio
celelnr COIMDioI com errtidadca eaIIoduaia e"DIIiclpail de seguridade parlamen1ar p&I2.
a implalt1açlo de siJtema de eoapeuaçlo ~DCCira da coatrihlliç6el do HPrado
por - , . _ sercíclo de RWldate, toto lq.elu ..tidadea qu..to ao P....o
iaItItúM por _
Ici, aedlute repoaoe, para IlabilitaÇJo l .pooeIlladorla, dOi
neRnoo-....,oueateL

Art. 7" O ex-oegorado poderá reialcrcver-oe, 'laudo titalar de
DOYO aialldato, bea ..... ao CGIIIplitar 111 reqllilitlll e:tiIidlll para .pooeIlladoría,
optar ..tre.O pIa.o illltitaído por esta lei e o regime de prcvidéacia IOciaI • qae
eatlver YÍacalado.
Puígrafo único. O segurado .posentado na forma desta lei terá
revisto o valor da apoocntadoria ao término do exercício de novo mandato, observado o
diJposto no In. 4·, § 2".
AI!. go Em neohuma hipátesc o valor mcmal dos bellcficios a que
10 refere esta lei poderio exceder ao da remuneraçlo dos membros do CODi"'SIO

Nacional.
AI!. 9" Os belIeficios previstos nesta lei scrIo atualizadoo no lndicc
e .. data do ~UIte da l'CDlUIlCIaçio rneosaI dos membros do Congresso Nacional.
Art. lO. NIo é devido o pagamcoto dos proventos da aposeotadoria
pm'iata . - lei ~ o bcDeficiírio estiver investido em DlaDdato eletivo f'cdcnI,
llladul .. lIIUidpaI, ..1rD 'laudo optar por _
beufreio, roa••claado l
~do ......

_.1lIçIe ..

Art. 11. FIca vedada, • partir da Ilqllidaçio do IPC, •
apoaeatadoría pelo PIa.. preYilto .esta lei eoa • do rcJime de
preridhcia aocial de servidor ptilllleo, civU D. IIIililar, OQ do regime ceral de
pnYioUDda MdaJ • '1." te refere alAl.· 1,213, de 24 de jlllko de 1991.

Art. 11. O PIaDo de SegarldAde Social dOI CO"lJ'Clliltu será

.-...so eoa o pndato de ...lribaiç6ea .......10'
I • dOI HP........ iaeldeatea sobre • retIIIaaeraçio ..eaaallluda
para OI _broo do
Nacioul e oaIcaladea mediam a ~ da .Ilqaota
de 12.% (. . . por _to);
n - da Claara ... Depatadol e do Seaado Foderal, de yalor
Wh1b l ~ à cada aepnwIo, Iluda 00 iaciIe ...IerIor;
doi baeIIeiáriao doa • ..-.tadorlu e peuIea, ilIddeatea
lII!In o valer daa _ _ e eaIea1ada aedute ••pllcaçio da aIlq_ de 7% ( _
porceata).

eoacrm-

Art. 13. O llepoItMo Foderal, Seudor ....pleate . . exerclcio
de aaIIdato q.. do esthw' YiIlcaIlIdo ao.Jlau iIIIdtaldo por esta lei o•• o.tro
reJiae de preridkcla participará, obriptori.meate, do regiJae leral de previdéDeia
aocial. 'IDe se refere • Lei •• 1,213, d€24 de j.11Io de 1991.

Art. 4· Para 111 floa do dilpoato . _ lei couidera~:

I - tempo de aérviço, :lqaele reeGlllIecido peIIII lÍIteRIU de
preridfaeia aocial do serviço plIblico, civil OQ . .ilitar, e ele atlvidHe priYllda, raral e
• rbeaa;
n - tempo de esercieio de ....eleto, o tempo ele coolribalçio ao
PIa.. de Segarldade Social dOI CoalJ'Clllltu o. ao 1aItitoto de PrericUacia dOI
Coqreaailtu.
11· A .puraçlo do tempo de eserdcio demalldatoedo-..de
aervIço será feita em dlu, qae serIo ooavertidoa em ..... cooaIderado o ... COla0 de
_tIII e _ t a e cloco dlu.

I 2· Para ........... doi beIIefieiIII do PIaDo de Seprldade
Sedal dOi Coacr-iataJ, aerio dacollllderadllllll periedOI de _po ezceclelltaI • 35
(trlata e cloco) a _ para o ......... ou :ro (Iri.ta) . _ para • aalllar, . . . 00... OI
perIodoa de _ , . eoacomitalltea OQ já COIIIideradIll para • COlIeaaIo de Htro
beaeIIclo, . . qaalqaer.~de previdfacla aociaL

11· O.rt. 12, lociIo J, ele Lei a· 1,212., de 2.4 de jallto de 1991,
paaa • vicorar acreoeido de .Iia.. li, <OIR • secalote redaçio:

"ArL 12
..
I.
IJ) O exercente de mandaLo eletivo federal. estadual ou
municipal. desde que não vinculado a regime próprio de previdência social."
12" O art. 11, iDCile J, ele Lei ..• 1,213, de 24 de j.llto de 1991,
puaa • viprar acreoeido de.1íaea li,
aeeui..te redaçio,

"ArL LI
..
1..
IJ) o exercenLe de mandato eletivo federal. estadual ou
municipal. desde que não vinculado a regime próprio de previdência social."
13· O.rt. 55, iaciIe IV, ele Lei.· 1,213, de 24 de j.lho de 1991,

poaaa a y...... eoa. oepiate radaçio:
"Art. 55

..
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IV - o lempo de serViço referenle ao exercício.de
mandato eletivo federal. estadual ou municipal. desde que não lenha. SIdo
conlado para efeilo de aposenladoria por outro regime de previd~ncia Sl)Cja1;"
Àrt. 14. o CongressoNlciooal regulamentàrí: esta lei, através de
resolução. no prazo de sessetl1& di.. da ~ de publiClÇlo.
Àrt.

PROJETO DE LEI N° 2.S02-D, DE 1992
EMENDA DO SENADO AO PROJETO 'DE .L.EI N9 2.802-c, DE 1992.que "altera os parágrafos 19 e 29 e acrescenta os

par~

15. Esta lei entIa em vigor na data de sua publiClÇlo.

grafos 39, 49, 59 e 69 do artigo 389. do Decreto-lei
Àrt.

16. Rcvogam-sc as disposições em conttúio.

n9

5.452, de 19 de maio de 1943",.

(As COMISSÕES DE TRABALHe, DE ADMINIS~RAÇÃO E

SERVIÇO

PÚBLICO; DE SEGURIDADE SOCIAL E.FAMíLIA; E DE

CONSTo!.

TUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA, EM
SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E.DE

Art. 1Q - O art. 389 do Decreto-lei n Q 5.452, de
1Q de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 389 - .••.•...•..••.•••••.•••••.••••••.•.•

REDAÇÃO, AO PROJETO DE LEI NO 2.085, DE 1996
O SR. VILMAR ROCHA (BlocolPFL-GO. Para
emitir parecer. Sem revldo do orador.) - O Projeto de Lei nO 2.085,
de 1996. extingue o Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC e dá outras providências.
A Cominllo de Constituição e Jullllça naturalmente dá
parecer sobre a constitucionalidade, a juridicidade, a técnica legislativa .
e a boa técnica de redação.
Como nlo se trata de matéria constitucional e. sim
matéria de lei ordinária, pelo exama que fizemos do projeto, nAo há
nenhum óbice para que a matéria seja aprovada, porque nllo conspira
contra a constitucionalidade e a juridicidacle e está redigida em boa
técnica legislativa.
Por via de conseqOência. o nosso parecer é pela
aprovação do projeto, em substituição à ComissAo de Constituição e
Justiça e de Redação.

PARECER

DO

RELATOR

DESIGNADO

PELA

MESA,

EM

SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, AO
PROJETO DE LEI NO 2.085, DE 1996
O

SR. MANOEL CASTRO (BlocolPFL-BA. Para

emitir parecer. Sem revldo do orador.) - Sr. Presidente. Sras. e Srs.
Deputados, o Projeto de Lei nO 2.085, de 1996, foi apresentado pela
Mesa da Câmara dos Deputados e trata da a extinção do Instituto de
Previdência dos Congressistas.
Este projeto, do ponto de vista orçamentário e

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

S 1Q - Os estabelecimentos em que trabalham
pelo menos trinta mulheres com mais de dezesseis anos
de idade terão local apropriado onde seja permitido
guard~r, sob a vigilância e aSsistência técnica e
educacional, os seus filhos do periodo de amamentação
at~ os. seis anos de idade.
S 2Q - A exigência do parágrafo anterior poderá
ser Suprida
por meio
de
creches
e
pré-escolas
distritais,
mantidas
diretamente pela
empresa ou
me~iani:e convênios com outras entidades públicas ou
pr~vadas, em regime comunitário. Os convênios deverão
ser fiscalizados pelas autoridades públicas visando
aferir o exato aumento de suas finalidades.
S 3Q - Para a exigência contida no S 1Q deste
.artigo as empresas poderão adotar o
sistema de
reembolso, cujo benefício deverá cobrir o pagamento da
m:nsaliqade da creche ou pré-escola de livre escolha da
mae, do periodo de amamentação até os seis anos de
idade.
I - o reembolso das mensalidades escolares
(creche ou pré-escola) pagas e devidamente comprovadas
pelos usuários será feito através da folha de pagamento
observando Co
limite de custeio por beneficiário
assiSi:ido;
11 - o limite de custeio corresponderá à média
aritmética das mensalidades cobradas pelas unidades de
atendimento conveniadas.
.
.
S 4Q - Será imposto à empresa, a título de
~nden~zação pelo periodo do descumprimento das suas
obrigações contidas no S 1Q deste artigo, o pagamento
adicional de cinqüenta por cento do valor a que faria
jus o beneficiário, nos termos do parágrafo anterior,
por mês de atraso no cumprimento de suas obrigações.
S SQ - A penalidade do parágrafo anterior
aplica-se cumu1ativamnte à sanção prevista no art. 401
desta CLT.
S 6Q - Vinte por cento dos recursos destinados
ao SESC e SESI serão aplicados em investimentos em
creches e pré-escolas para atendimento às empresas com
ato cem mulheres, com mais de dezesseis anos de idade.
As empresas com maior número de empregadas-mãe não são
~neficiadas com recursos oriqinários desta ~onte."

financeiro. nAo causará impacto imediato. já que a projeção de sua
extinção é o inicio da próxima Legislatura. Portanto. as implicações de
natureza

orçamentária

e

financeira

nllo

demandam

nenhuma

providência de curto pnazo com relação ao orçamento vigente.
Assim sendo. o parecer da Comisslo de Finanças e
Tributação é no sentido de que ele está compatrvel com a legislação
orçamentária em vigor.

t este o parecer.

publicação.
contrário.

Art. 2Q - Esta lAi entra em vigor na data de sua
Art.

3Q

Revogam-se

cÂMARA DOS DEPUTADOS,

as

disposições

em

em Cl de dezembro de 1992.
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Emenda do Senado ao Projeto de LC?i da ,
Câmara n° 112, de 1992 (PL nO 2.802, de
1992, na Casa de origem), que "altera os
§§ l o 'e 2° e acrescenta os §§ 3°, 4°, 5° e 6° ao
art. 389 do Decreto-lei n° 5.452, de l° de
maio de 1943."
URG~NCIA

Emenda n° 1
(Corresponde à Emenda ne 1 - CAS)
"Suprima-se o § 6° do art. lOdo Projeto."
Senado Federal, em <.;; de junho de 1996

Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal

LEGISLAÇlo CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE COMrSSOES PERMANENTES
DECRETO-LEI N9 5.452 - DE 19 DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidaç40 du t.is do Trabalho

....... -

.
TÍTULO 111

DAS NORMAS ESPECIAIS DE TUTELA
DO TRABALHO

·

.
Capítulo 111

·

DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DA
MULHER

.

SeçiolV
DOS MÉTODOS E LOCAIS DE TRABALHO

·

.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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(DI CPI que iavestipo cnemúnio de crilDÇU e~)

Art. 389. Toda ""'pre.a é obrigada:
I - a prover o. e.tabell!Clmentos de medidas
concemente. à higienização dos método. e locai. de
trabalho, tais como ventilação e Iluminação ~qÓ\TO,S
, que se fizer"", nece.sàrio, à .egurança e ao conforto
das mulheres. a critério da autoridade competente: •

11 - a in.talar bebedouros, lavatórios. aparelho••anlllirios; dispor de cadeiras ou bancos. em
número suficiente. que permijam às mulheres trabalhar Sflm grande esgotamen1O fisico;
.
•

Lido DO oxp<diallC da ....10 do 09I12J92, • pIIbUcado DO DCN (S.... Dl do
, 10/12192. Oflpaclsado à Comísdo de AsIWltos Sociais .. CAS.
Em. 01111193, Icinn do RQS n- 1.273193. subscrito pelo Sm. Bmi Vcru, soIkitmdo
a inclusio em Ordem do Dia di
Em 24102195• • Pmídáeia dettrmizuI o rttomo da lWtriI .. CAS. wqwando IlO"O
prazo para • aaissIo de putea'. IM» termos do § 3-, lIt. 1II do lU. e dec'1ara. aiada.

maem..

prejudicado o RQS rol L273J93,lido ftI suslo atmor.
Em I UlW95, • ComiuIO ap'Oft o pIreCU' do rtlllClr que conclui ravoravtlmmtt ao
projeto, na tbrma da Eméada D.- OI • CAS que apresenta.
Em 21/00'. Ictnn do P - . rf' 27019'.eAS (Rol SaL JOl\IS PiIlbcirol, r _
IO projefo com. EmeDdI. n· 01 .. CAS. AbmulJ, de prIlO de, scJ&:s onlliziriu pita

recelnmc:mo de emmdal. DOS tmDoS do Irt. 235. lI, "d" do Repmcato lnttmO.
Em 09105195, • PmidiDcia _tomwW:a 10 P!mírio o timWIo do prazo' . . .
de emawIu. stDlIo que 10 mnIDO (oram o{ereçídu Emmdu rfs 2 c 3 .
PLEN, nblaitll pel.. Smadoru Bmedita ela SUva e Emilia fem.&ftlin. A CAS pita

~

V. Portaria nO 3.214, NR 24.

111 - a Instalar vesfiários com armlirias individuai. privados das mulheres. exceto o. estabelecimentos comercieis. escntórias, bancos e atividadas
afins. em que nia seja eXigida a troca de roupa, •
outros, a critério da autoridade competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. admilindo-s.
como suficiente as gavetas ou escaninhos. onde possam a. empregadas guardar .eus pertences;

IV - a fomecer, gratuitamente. a juizo da autoridade competente, os recursos da proteção individuaI. tais como óculos, mliscaras. IINu e roupas
e.peciais, para a defesa do. olho•• do aparelhe respiratóriO e da pele. de acordo com a natureza do
trabalho.
§ I" O. estabelecimentos em que trabalharem
pelo rrIlInos 30 (tnnta) mulheres. com mais de 16
(deze"ei.) anos de idade, terão local apropriado
onde .eja permitido à. empregadas.guardar sob Vigillincia e assi.tência o. .eu. filhos no período da
amamentação.

•

V. Porfaria n' 3.296, de 03 de setembro de
1986 (0.0. 05-09-1986) que auforiza a
adoção do ,eembolso-creche.

...... d a s _
Em 10105195. 10 s... J~ PiDbciro pIO rer.. as emendH ofettcidu ta Pleairio.
Em 09I0119S. 4cvoI\'ido. pelo rei.,.., St:L 10as Pinbtiro, com partea' pela re~
dos_doPICIirio.

Em 01111195•• ~ coaccde vista do projdo 10 Sm. RonMro Id.,
Em 21101J96, dcvoIlOdo pelo SaL llomenI J........ VOlO ... scpondo. cp;.- pela
_"",lo das ........ d o _ .

Em 23/05196, teimra da l)ftcio rf 102196, do Scl. Romero Iuei ttqIXft:Ddo • retirada
do- Sf:lI YOIO em ~ (dctaido). A CnmíssIo aprow o pIUC« do relllor SaL
J.... PiJlIlm> pela rcjciçIo dos"-' do PI.....o.

Em. 04/06196, retific:amo&. Ilumeraçlo dada, UI. 09105195, àI emendas de P1cário: u
de Il-S OI e 02· PLEN, tranJtonnar...JC: em 02 e 03, PLEN. rtspeeb.~.
Em 05/06I96.leituta do PaRCa' rt 295196 (ReI. Sm. Jonu Pinheiro). pela rr)CiçJo das
Emmdu.- 2 e 3· PLEN, c do PIm:U ~ 270195 • CAS.
Em 11106/96, mUDCiada a nwiri.. e lido c rejeitado o RQS n- 591196, da Seaadora
BCMdita da Silw. de desuquc pila voraç.io em separado da Emenda de Plenário n- 2.
Diseussio mçurada, tendo usado da p&1awa • Senadora Benedita di Sil..... Aprovado
o projdO com a Emmda n- I • CAS, CD pnmtiro pronunctamento, de pm«r
faYOtÍwl. Rejeitadas as Emendas a-s 2 e 3 • PLEN, de pKECr:m cODtririOl, CD
KBI"'do proouoc_ da CAS••puciadu em lIobo Á CDIIt, pml <Cda;Jo final.
Lcltul& do P,arecu a- 330196 • com (ReI. Sea. Ney SIlUIW1I;), oftrreeado a redaçJo
filuJ da emmda do Senado 10 projeto. Aprovada. !lOS tmnoI do RQS 594i96,
subtcrilO pelo Sco. Ney S....- de di3pcma do publleaçio da <Cda;Jo túW.
.A<:imandol DcpIIladotcomoOCiclo SFIN"...'i44. el. ,).<'/('1/ 1(.
OficIO o- i.{!YljtSF)

Senhor Pnmeiro-St:crctino,

§ 2" A exigência do § I" poderá ser suprida por
meio de creches distritdis mantidas. diretamente ou
mediante convênios, com outras entidades púbUcas
ou privadas. pelas próprias empre.as. "'" regime
comunitário. ou a cargo do SESI, do SESC. da LBA

Comunico • Vossa Excclencla que o Senado Federal
aprovou. em revisto, com. emenda. o Projeto de Lei da Câman n- 112, de 1992
(PL n- 2: 802. de 1992. nessa Casa), que "altera OI §§ I- e 2- c acrescenta os §§ 3-,
4-, ji- e 6- ao Irt. 319 do ~Iei n.- 5,452. de l- de maiO de 1943"
Em &neXO. encamtnho a Vossa Excelência os :1U!ografos
:~::. âs emendas em aprEÇo, bem como. em devoluçio, um da proposlç1o

ou de entidades sindicais.

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

StI'.aGo Federal, em.J.C deJuMOde 1996

SINOPSE
PrOjeto de Lei da Cimm n- 112, de Im
(Pl Q- 2.102, de 1992, na ongem)

Allera OI §§ I- e 2- e acma:nta os

§§ 3-, 4-, ji- c 6- ao art. 389 do
Deereto-lei a- 5.452, de l- de maio de

'94'

A Sua ExcelCftcia o SeMor
Dtputldo Wilson Campos
DO. PIuociro-SccroU da C...... doi DcpIIt>doI
rfrI.

PROJErO DE LEI N°.2.904-D, DE 1992
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI N9 2.904-C,
DE 1992, que "dispõe sobre a atualização dos valores
das comissões devidas a representante comercial, em
: caso de mora no pagamento".
(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E CO~RCIO; DE
TRABALHO, DE ADMINISTRACÃO E SERVICO; E DE CONSTITUI
CÃO E JUSTICA E DE REDACÃO (ART. 54)

o

CC6GAJ:SSO NACIC6AL decréta:.

1

Art. 1 -. -

Quarta-.feira 17 20261

O.: ~lo~. ~~- ccm1~.

representante ccmercial,

a que fizer j.u. o

no. tedno.· do art.

32 da. Lei n-
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4.886, de 9 de dezembzo

1965, .erAo atualizado. monetaria-

~

mente, . . ca.o de JDOna, pelo. 1nclice. e CZ'it6rio. adotado.

a corJ:'eQio
trabalhi.ta.

para

Art.

2- -

~

valores

doa· cZ'êc!i to.

~

natureza

E.ta le1 entra em v1gor na data de .ua

publicac;lo.

:iI~ D&:-"'

;J1-=ç

LtG2 SLAÇA0 C2 TA!>", ANEXADA PELA COOR,DENACAO
DE COJ·l:-3SêES PEMANENTES

LEI N!'

".186, DE ,

DE DEZEMBRO DE 1965 (*)

An. 32. O representante comercial adquire o direito ls comiss6cs quando do papo
mento dos pedidos ou proposlllS.
• An/fO ~ ~ '*'-;".. pM lA"." 1,.10. '* 1 '* _ '* ",1.

dever'

f I ~ O papmento das comiss6cs
ser efetuado ali o dia )S (quinze) do mà
subseqüente ao da liquidaçio da fatura, acompanhada du respectivu cópias das notu fiscais.
o

• • ,." « ..Jt:IIIletlo fWM Lti "." 1••20.

'* 1 '* _o '* '191.

f 2~ As comissaes pqu fora do prazo previsto no parqrafo anterior deveria ser
corri,idas monetariament~.
• 11." ~/" fWM Lti".. 1,.20. '* 1
'* '''1.
f 3~ É facultado ao rePresentante comercial emitir titulos de cridit05 para cobran·
ça de comissões.

'*_

• 1J." «rnfflfNltlo pM lA "." 1.•20. '* 1 '*"..;., '* '''1.
f

4~

As comiss6cs deverio ser calculadas pelo valor total das mercadorias.
• 1.,. «rrxrtt,tItIo IN" L" li" I,.2Q.

I

S~

I

6~ (~i"ado.)

I

7~

'* 1 '* _io '* '991.

Em caso de rescisão injusta do contrato por parte do representando; a even·
tual retribuiçio pendente, ,erada por pedidos em carteira ou em fase ck ellecuçio e re·
cebimento, ter' vencimento na data da rescisio.

"",MI..,.". L" li; ~.420. •

• 10'0· "'·,....

,. _

.'''1.

'* "'oi<> '* '991.

• 111" """""'"''''',,','''' , ... ,,; '.4.'0. dI'

510 \'edadas na representllÇio comercial alteraç6cs que impliquem. 4ifeta
ou indiretamente, a diminuiçio da mêdia dos resultados auferidos pelo representante
nos últimos 6 (seis) meses ck \Oi,mcia. '
• f

7:'

"'o'....·,II.tIdt. ~,. ".. lI; ,

.20. ih"

'*"'''''''" '''10

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

~

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nO 95, de 1994 (PL n° 2.904, de 1992,
na Casa de origem), que "dispõe sobre a
atualização dos valores das comissões devidas
a representante comercial, em caso dé mora
no pagamento".
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Altera o § 2° do art. 32 da Lei n° 4.886, de 9
de dezembro de 1965, que regula as
atividades dos representantes autônomos.

.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O § 20 do art. 32 da Lei na 4.886, de 9 de dezembro de 1965, alterado
pela Lei na 8.420, de 8 de maio de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 20 Os valores das comissões a que fizer jus o representante comercial serão
atualizados monetariamente, em caso de mora, pelos índices e critérios adotados para a
correção dos valores dos créditos de natureza trabalhista."
Art. r Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, em .,~ 2) de junho de 1996

SINOPSE
Projeto de Lei da Câmara na 95, de 1994
(PL na 2.904, de 1992, na origem)

Altera o § 20 do art. 32 da I.ei na 4.886,
de 9 de dezembro de 1965, que regula as
atividades dos representantes llutôn0!D0s.

Apresentado pc;loJ?oder Executivo
Lido no expediente da Sessão de 17/6194, e publicado no DCN (Seção lI) de 1816194.
Despachado à Comissão de Assuntos Sociais.
Em 1~/12J94, le~tura do Parecer na 280/9~, relatado pelo Senador Lourival Baptista;.
favoravel ao projeto, nos termos do subsbtutivo que oferece (Emenda na 01'<:AS). E
MerIo o prazo de .5 H06n ordiainu • _

IX reccbIr tftIDÜI ltOI ta1IOI do

an.

m.IL·d·.cIo~I_.

Em 21/1!l94. a ~ COMWaa ao P'tftino a . . . da prazo. smdo que ao
pI'OJftO nJo form ormcldu cmmdu.
EJI 15:03195. Icttwa do Pneu FI- WtS<DUt (1ldMor SaMot

-_
v_~

._._cIo _,...

~

Carlos

.........

_~

_.

- . . . . . cio Scaado ao pRl)llO. Á C..... dos 0cp1llad0s.
Ela OJIOUt.5.a,tOvNo o RlItIaM.VO do SaNo 10 projeto.
Elo 111fWfS. O/lao .' 4I1/5f1 ao I' _
da C....... """"""""
conuwcaMo q_ o ScoMo FrdInL proccda6o c-.o Cimn l'tYiJIn. resolwr

.......

Comwtico.a VosU! E:a:d~ZI que o Setzado Ft'tJeta1 .2prQ\'OIL
em misio. nos remos do substitunvo tal anno, o Projero de Lei d.a C1znm n° 95. de
199C (PL.· 2.904. de 1992. na onscm). e ClCIminhIdo 1t1'a\'ts da "lensapm nO 171. clt
1991 (PI.). que ~dispõc sobre a aNa1iDl;io dos valem das CotrUUÕCS devldu a
~ eottwn:W. em caso de mon no papmemo". que ora encmunho. para
_
..... dcssa C....

Em aaexo. restituo um dos autógra!os do ptO)CtO ongrnano.

11I 2''llf5. a ,.,.... c - - ' 10 PIaI6no o l'tCtItúIIaIo do Oficío ...,"".

"~daC_dof~.ÁCA5.pan_""_
Ia
ao Stftador 1tOIMtO.hd.,.. rei...
Elo 51101t5. _Vicio
Juci. opíftMcIo pcIa _
... _

.11.""'.

"lo _ _

_cIo_,...
0_"" do _

_ji"""'..

IlIl6pafos'C_dof~ ... Moqoa;Io_ao_"-pdo

5toM<fHml.
Elon 5J96..C_ _ ._do,,_~

.wdt ..... IlIl6pafos.C

~.

Elo
lcuora
r( ~Ml9KA5. _
pcIa _
. . . . Jod.
'l'I-'oIi pcIa_ ... _.....,.. • C....... lltpulMoI.
Em Z3/SIH, • COfIIisslo~, o,.,.cw do ttlIfM que &dtqtM. ftQlt si a,R'~ no
P1tnino do SmIlIo ,.n alivio de MYOI aurôtbf'os i Cimata doi 0cpuIU0s,
E. O$·()6,o96, laftn do Parrttt ,,·Z""f6..C'AS. rtbcMo peJo 5ftIacIor 1t0lMf0 J\d,
. . COftCIMI pela rme-:u. ftl'lOVQlllIIÓp:IfOS i Cáman: dos 0cpwtai0I.
Enl13'()4.1J6. dixUlSlo CM ftImO liMco do hreccr" 29oI/H. ApI'OYlM6o,
A.CátQracllxDquadosC"OIIIOOtre:ioS'I~·_.1t,(. }4, "I- f'(.

r,.

A 5\11 ExctIncia o Senhor
~Wilsoa.Campos

D D . _ d a C..... dosllcpulados

'?li,
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PROJETO DE LEI N°3.849-D, DE 1993
EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI N9 3.849-C, DE 1993,
que "dispÕe sobre autorização para funcionamento e
tramento de empresas de~tinadas ao desmonte de
automotores e dã outras providências".

(As

COMISSÕES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

cada~

veículos

COM~RCIO;

E

DE

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
De~enderá

Art. 1° competente a
dediquem,

instalação e

total

de autorização do órgão público

funcionamento

ou parcialmente,

a

de empresas que

se

operação de desmonte de

veículos, alienação de suas peças ou sucata.
Art. 2° - A autorização somente será concedida após
o preenchimento dos seguintes requisitos:
I

-

comprovação do registro do contrato social ou

demais atos constitutivos da empresa;
11 - expedição de alvará dispondo sobre a instalação

da empresa em local perrni tido; e
111 - apresentação do livro de registro de comercia-

lização de peças e acessórios de veículos desmontados.
§

1° - A autorização de que trata este artigo vigo-

rará pelo prazo de 2
podendo

ser

(dois)

prorrogada

anos,

por

contados de sua expedição,

iguais

períodos

sucessivos,

a

requerimento do autorizado.
§ 2° - O requerimento de prorrogação a que se refere

o parágrafo anterior deverá estar acompanhado dos documentos
referidos nos incisos do caput deste artigo e ser apresentado
nos últimos 6

(s~is)

meses de vigência da autorização,

além

das certidões negativas criminais dos sócios da empresa.
Art.

3°

-

O livro

de

comercialização de peças

acessórios de veículos desmontados a
III do artigo anterior,

e

que se refere o inciso

além de outras exigências constantes

da regulamentação de trânsi to,

conterá informações

relativas

a:
I - identificação dos veículos a, quando for o caso,
das peças adquiridas, estocadas ou vendidas; e

1996
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II

-

identificação civil e

fiscal

das pessoas que

vendam ou adquiram produtos de empresas de desmonte, indicando, inclusive, as peças vendidas ou adquiridas.
Art.

4°

-

A efetivação do desmonte

soment~

poderá

ocorrer após realização de consulta ao órgão oficial competente sobre a procedência do veiculo, acompanhada, para recolhimento, do respectivo certificado de registro.
Parágrafo

único

A

não

observância

do

disposto

neste artigo sujeitará o infrator a imediata interdição administrativa e apreensão dos veiculos e peças cuja procedência
seja desconhecida,

até que

se

esclareça

a

licitude de

sua

origem e comercialização.
Art.

5°

-

A violação de qualquer dos dispositivos

desta lei constitui crime de ação pública, punido com pena de
1 (um) a 3 (três) anos de detenção, e multa.
Art. 6° - As autoridades administrativas que tiverem
conhecimento de crime previsto nesta lei', inclusive em autos e
papéis que conhecerem, sob pena de responsabilidade, remeterão
ao Ministério Público os elementos comprobatórios da infração,
para instrução do procedimento criminal cabivel.
Art. 7° - Em tudo o mais em que couber e não contrariar os artigos desta lei,

aplicar-se-ão o Código Penal e o

Código de Processo Penal.
Art.

8° - As empresas já existentes procederão, no

prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da regulamentação
desta lei, à regularização de suas atividades.
Art.

9° -

O Poder Executivo regulamentará esta lei

no prazo de 90 (noventa), dias contados de sua publicação.
Art.

10 -

Esta lei entra em

vigor na data de sua

publi cação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
CÂMARA DOS DEPUTADOS,~~~

de maio de 1995.'
. , fJ;'"
, t./
/'

I
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Emenda5 do Senado ao Projeto de Lei da Cimara
n° 79. de 1995 (PL n' 3.349. de 1993. na C... de

111 - . ficta. cadaatral _palio ..odeio aprovado pele
DNIIC:
IV - ai comprovante. d. p'lAm.Dto dOi Prece' d........
vi<a' correspondente.:
V - I proVI d. id.ntidad. dOi titul.n. e do••dmiailtra"
dores dI empre.1 mercantil.
Paráll'afo único. AI'm do. ref.râdOl nem Irtito. nenhuID.
outro docum.nto "ri eziaido d" firm.. individu.i. e .ocied.••.
de. ref.rida. na. aUDe.... b. d do inciso 11 do an. n.

origem). que "dispõe sobre lutorízaçio para
ID!lwaçio c funcionamento de empresas destinadas
ao desmame de veiculos automOtores e di outras
proVIdencias."

Emenda n-I

(C.r....po.de i Em<nda ." I • CCJ )
D!- se à ementa a segumte redaçlo
"Dilpóe sobre aUlonuçio para insulaçio e fmttíonamenro de
empitsu destinadas ao "desmonte de veiculos l.utom\XQfeS e di. Outtas

prov1dênc:lu..•
Emendalll·Z
(Correspollde à Emmda n- 2 • CCJ )

[)C·se ao inciso Ir do art. 1! a seguinte redaçio~
"Alt. 2- _,"
., " "
,
,_""
11 • lpresentaçlo do alvari de ínstaIaçio da empresa em local
permitido; c"

r

[menti. n- J
(Corrnponde à [meRda n- 3· CCJ )

Dê·sc ao § do art. r I se,mnte redAç:1o;
"Art. 2" ...............................•...•......•...•.......•....•••....•...•....•.•.••.•.••.•
§ 2- o requerimento de prorrogaçio I que se refere o paríarafo
anterior deveri ~w acompanhado dos docwnmtos referidos nos

SISO'SE
Pro]ttode L~i da CimJnl n· "'9. de 1995
<PL,.·3 U9. de 199j, n. OI'1.@Cm)

incisos do capur deste a.rtigo e das crrtidões ncpIivas criminais a que
se refere o inciso n do art. 37 da Lei n· 1.934, de 21 de novembro de
1990'. devendo ser apresentado nos últimos seis meses de v1.Fncia da
autorizaçJo.•

Dtsp6c sobrt MClm.IÇio pwa muaçio ~
funclonamntCl de ,mprnas desonadas ao
desmonte de \"CICWOS .U!QmOUlrts , ta outras

Senado Federal. emJ(" dejunhode 1996

JIfO\1«nc:IU

é:~~

AprnrmacSo pelo 0q:Ncad0 LMJZ

Presidente do Senado F

LEG!SLAÇAo CITADA. ANEXADA nu

"*

COOROENAçAo DE COMISSóES I"PMANENTES

LEI N! 8.934. DE 18 DE NOVEMBRO DE 1914
m.~~brr.It-.fltroN.w~tI

" ...... MerenU. e
oaU"

,ro"MlIIte"•.

••••

Ati.,." A/IH. ti,

TITULO I
Do Reei_tIO Ptiblico d. Emprllu Mercantil. Atividad.. Afiai

.

................ êÁPiiúÍ.o·lii

~bUKO

Lido no "pt1tirntt da Scsdo de 2'61J~, c publiCado 110 ~ rScçlo 11) clt 36:95
DrspKlt.eto. Comlssio clt Cotlst1NIÇIo. lu.sor;., Cid.cfarn.
Em 13/06iq5, ~ de ~~ta ". l)()!'9S. sv.\mn\O pdc ScMdor ftameu
rIAm&, sobcuando a trlMlEar;io ~m c:OftJWftU da nwm. c:c. o ProJdC de Lei do
Senado n· 140. de 1995
Em21J6I9S.Ipl'O\_.It"lJ~oJt~n·'902.'95.
hdomscsslo
1Mm0C'.' ruem. p&UI a nmnar Im C:OCl.}Uflto cotn o PLS n· 10JCW95
Em 29/"9.5. i. CC! J*l Itumt do !"rOJCIO It do PU n° loIOf95.
nMiIIm tnI
c:anjaMO
Em jo.'5;'%. kiQlQl40 Partelt'f fi- :!1's:96-CCJ, relatado pele Sn. llorMtI TUlft&. pela
apnnoaçlo do "-C fi- ",,". COIn u EIMftdas nOs 1.2, j·CO , pel. prtJ»dlClahdadt
do PLS ft· 1.&0.95. que tramil' "' c:onJlUtto E aberto o prazo de CincO di" "WIS para
aprtscn~lo dt nter:lu. ltOS termos lia ar1 23's. 11. "d~. do Re!lmenco Ifttnno
combinado com o art, .I' da Rcsohaçio 'lO 3:'9S.SF
Em :;:6'5. IMllldo. i:I ns. 20.22. a redaçAo f1l\aI da makna aprov" fta CiIIun
dos De,tudos. ma'~ i. dl1lJinc:l.l sohcltaa no ~erd. CC}
Em 11.'6. 96 • Prtsuiincla comuruc:a ao ,-zcnano o ttmuno do prl.Zt' l'IIIa aprtKlQÇic
de tmmtlas ao proJ'tCl. sendo qUlt 1O.esmo dO (oram OfCUldafo rmtndu
Em 11/6196. aptOVldo o pI'OJCiO e as Emenus nOs I a j.('CJ .votadas rm !Jobol. A
CDlIl pita I rrdaçlO MIl. Ulftn 60 Partelt'f n· ;jlf96.CDfIlIR~1Icor Scftlliof ~'Y
~Sllnl.). offt'lt(Cft60 I rtdaçJo r.1 das tmmdu do Senado 10 proJftO .".prtl\'Id&.
!'lCI1CfJftOS ~ lQS rf .59Si96. "lbstmo ptlo SenMor "\E)' Súal\W\l. 6e cb~", 6t

~=dosDqM.aaldoscomoOfktOSF~·,',4J.0I ~,'

,."

DOI Atol Pertinentes ao Reci.tro Pllblico d. Empn .
Merclntt. li Atividade. Afia•

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

s;;,~·úi····················

Oa OrdeD1

dOI

SlI!'Yiçal

Art. 37. Instruirlo obriptoriamentli

0Ii

pedidOll de arqai·

v.menta:
I - o instrumento ariein.l d. coaltituiç:lo. modifica<to
ou utinçlo de emprua. mercantil••.,inado pelo titular. pelOI
administradore•• sócios ou seUl proc::uradorn:
11 - • certidlo criminal do relistro d. f.itot ajuizaciOl.
comprobatória de que inexisu impedimento lei'. à participaçt:e
de pela0' fIsiel em empresa mercantil. como titular ou admini.·
tradora. por nlo estar incurlO n•• peD•• doa crimes previatoe
no Irt. 11. inciso li. data lei;

Snhor Pnrntlro-5ec:reu.no.

Comuluc:o a \'onl E'\celm:ta q»e o Seltadtt F~I J.1'fCl\OU
m1Slo. com tmeJMiH. o ProJCIo. L~I da Cimara ftr "9. de IqlJ~ IPl IIJ J 1.19, de
199j. nessa Cua'. q~ -diSftÓC sobrt lUlOOVIÇio para tMlaIao;io c func:lanllMmo de
nnprcsu ~ .. desmonte dt velC:1/1os 1U10M0MfCS, da curras P'C\1cSifk:IU"

tnI

Em anexo. encaminho a Vossa Excelência os autól,'Tafos
referentes às emendas em apreço, bem como, em devolução, um da proposição primitiva.
Senado Federal, em

.r .:'

de junho de 1996

S~~~Y~

Primeiro-Secretário, em exercfcio

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DO. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
rfr/.
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PROJETO DE LEI N° 5.362-D, DE 1990
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE'LEI
1990 I que

11

LEGISLAçAo errADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE COMISSOES PERMANENTES

N95.362~~,

DE

institui a Residência Médico-Veterinária

determina outras providências

ll
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e

LEI N? 6.932. DE 07 DE JULHO DE 1981

•

Di5pde so"r~ "5 .1t.ivid"dps do nuh/ico
residente. e da outras providrnl"Í1I5.

(As COMISSÕES DE EDUCAÇ~O, CULTURA ,E DESPORTO; E
CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAçAO (ART. 54)

DE

O CONGRESSO NACIONAL decrota:
1D

Art.

Residência

Ficam criadas,

-

Médico-Veterinária

•

nos
a

termos desta lei,

Comissão

Nacional

a
de

Residência Médico-Veterinária.
Art.

2-

ElStendem-se, no que couber, à Residência

-

Médico-Veterinária e

aos

Médícos Veterinários

residentes

as

disposições contidas na Loi nO 6.932, de 7 de junho de 1981.

Art. 3° - A Comissão Nac10nal de Residência MédicoVeterinária

será

atribuições

da

criada n08
Comisllio

mesmos

Nacional

moldes
de

e

com as

Residência

meemas
Médica,

constantes do Decreto nO 80.281, de 5 de setembro de 1977.

Art.

4°

-

Esta lei será regulamentada polo Poder

Executivo no prazo de 90 (noventa) dias.
Art.

5° - Esta lei. entra em V1.gor na data de

sua

publicação.
Art. 6° - Revogam-sé as disposi.ções em contrário.
~ DOS DEPUTADOS,

Jf

do junho de 1994.

~ ~ [O-l~~,--,
~

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n' 106. de 1994 (PL n' 5.362.
de 1990. na Casa de origem). que "institui a
Residência !\-fédico-Veterinária e detennina

outras providências".
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Institui a Residência Médico-Veterinária e dá
outras providências.

o Congresso Nacional decrer>:
Art. I" É criada. nos termos desta Lei. a Residência Médico-Veterinária.
Art. 2" É autorizada a criação. pelo Poder Executivo. da Comissão Nacional
de Residência Médico-Veterinária, nos mesmos moldes e atribuições da Comissão
Nacional de Residência Médica. conforme o Decreto n' 80.281. de 5 de setembro
de 1977, respeitando-se as peculiaridades profissionais,
Art. 3' Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de noventa
dias,
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na dara de sua publicação.
Ar!. 5" Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal. em,,2't de junho de 1996

/~./~-?~~
Senador José Sarney
Presidente do Senado Fede áI

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. faço saber que o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a selluinte Lei:
Art. I? A Residência Médica constitui modalidade de ensino de
pós·graduação. destinada a médicus. sob a forma de cursos de especia'
Iização. caracterizada por treinamento em serviço. funcionando sob a
responsabilidade de instituições de saúde. universitárias ou não. sob a
orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e pro·
fissional.
'
§ I? As instituições de saúde de que trata este artigo somente po·
derão oferecer programas de Residência Médica depois de credenciadas
pela Comissão Nacional de Residência Médica.
§ 2? E vedado o uso da expressão .. residêncis médica" para designar qUl!lquei programa de treinamento médico que não tenha sido apro·
vado pela Comissão Nacional de Residência Médica.
Art. 2? Para a sua admissão em qualquer curso de Residência
Médica o candidato deverá submeter·se ao processo de seleção estabe·
lecido pelo progrsma aprovado pela Comissão Nacional de Residência
Médica.
Art. 3? O médico resider.te admitido no programa terá anotado no
contrato padrão de matrícula:
aI a qualidade de médico residente. com a caracterização da espe·
cialidade que cursa;
b) o nome da instituição responsável pelo programa;
c) a data de início e a prevista para o término da residência;
d) o valor da bolsa paga pela instituição responsável pelo progra·
. ma.
Art. 4? Ao médico residente será assellurada bolss de estudo de
valor equivalente ao vencimento inicial da carreira de médico. de 20
(vinte) horas semanais. do D.epartamento Administrativo do Serviço
Público - DASP. paga pela instituição. acrescido de um adicional de
8% (oito por cento). a titulo de compensação previdenciária. incidente
na classe da escala de salário-base a que fica obrigado por força de.sua
vinculação. como autônomo. a.o regime da Previdência Social.
§ I? As instituições de saúde responsáveis por programa de resi·
dência médica oferecerão aos residentes alimentação e alojamento no
decorrer do período da residência.
§ 2? Ao médico residente. inscrito na Previdência Social na forma
deste artigo. serão assegurados todos os direitos previstos na Lei n!
3.807. de 26 de agosto de 1960. bem como os decorrentes do seguro de
acidentes do trabalho.
§ 3~ A médica residente será assegurada a continuidade da bolsa
de estudo durante o período de 4 (quatro) meses. quando gestante, de·
vendo. porém. o período da bolsa ser prorrogado por igual tempo para
fins de cumprimento das exigências constantes do art. 7? desta Lei.

Art. 5? Os programas dos cursos de Residência Médica respeitarão o máximo de 60 (sessenta) horas semanais. nelas incluídas um má·
ximo de 24 (vinte e quatro) horas de plantão.
§ I? O médico residente fará jus a um dia de folga semanal e a 30
(trinta) dias consecutivos d,:, repouso. por ano de atividade.
§ 2? Os programas dos cursos de Residência Médica compreende·
rão. num mínimo de 10% (dez por cento) e num máximo de 20% (vinte
por cento) de sua carga horária. atividades teórico-práticas. sob a forma de sessões atuahzadas. seminários. correlações clinico·patológicas
ou outras. de acordo com os programas preestabelecidos.
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Art. 6~ Os programas de Residência Médica credenciados na forma desta Lei conferirio titulos de especialistas em favor dos médit:os
residentes neles habilitados. os Quais constituiria comprovante hábil

§ 4? As instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica oferecerão aos residentes alimentação e moradia no decorrer do periodo de residência.

para fins legais junto ao sistema federal de ensin.o e ao Conselho Fede~

ral de Medicina.

Art. 7~ A interrupçio do programa de Residência Médica por parte do médico residente. seja Qual for a causa. justificada ou nlo. nlo o
exime da obrigaçio de, posteriormente, completar a carga horária total
de atividade prevista para o aprendizado, a fim de obter o comprovante
referido no artigo anterior, respeitadas as condições iniciais de sua admis!illão.

Art. 8~ A partir da publicaçio desta Lei, as instituições de saúde
Que mantenham programas de Residência Médica teria um prazo máxi.
mo de 6 (seis) meses para submetê-los à aprovaçio da Comissio Nacio·
nal de Residência Médica.
Art. 9? Esta Lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dia!
contados de sua publicacio.
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçlo.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Bruilia. 07 de julho de 1981; 160? da Independência e
blica.

§ 5? Ao médico residente filiado ao Sistema Previdenciário na forma do li I? deste artigo são assegurados os
direitos previstos na Lei n? 3.807, de 26 de agosto de 1960 e
suas alterações posteriores. bem como os decorrentes de
acidentes de trabalho.
§ 6? A médica residente será assegurada a continuidade de bolsa de estudos durante o período de quatro meses, quando gestante. devendo, porém, o período da bolsa
ser prorrogado por igual tempo para fins de cumprimento
das exigências constantes desta lei.
Art. 2? Esta lei entra em vígor na data de sua publicação.
Art. 3? Revoga-se a Lei n? 7.601(5), de 15 de maio de 1987.

Brasília. 28 de dezembro de 1990: 169? da Independência e
102? da República.
FERNANDO COLLOR

Carlos Chiarelli
Alceni Guerra
Antonio Magri
93~

d'! Repú-

JOÃO FIGUEIREDO
Rubem Ludwig
Murilo Macédo
Waldir Mendes Arcoverde
Jair Soares

~I

N? 8.725, DE 5 DE NOVEMBRO DF. 1993
D. nova red.. ~o ao caput do art. 4! da
Lei li! 6.932''', d. 7 d. julho d. 1981. a/lerado p./a Lei li! 8.13!Ji2l, d. 28 d. d.z.mbro d.
1990.

~-~, LEI N? 8.138, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:

Alt.,.. • redllÇ.o do art. 4:' d. Lei n:'
6.932."'. de 7 de julho de 19111. quI' ditlp6e
sobre •• atividadfO$ do mridico rt'5jd~n~ ~

dá outras provid~nci.6.

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

Art. I? O caput do art. 4? da Lei n? 6.932, de 7 de julho de
1981, alterado pela Leí n? 8.138, de 28 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
.Art. 4? Ao médico residente será assegurada bolsa
de estudo no valor correspondente a oitenta e cinco por
cento da remuneração atribuída ao servidor ocupante do
cargo de médico, classe D, padrAo I, constante da Tabela
de Vencimento, Anexo lIl, quarenta horas, da Lei n?
8.460(31, de 17 de setembro de 1992, acrescído de cem por
cento, por regime especial de treinamento em serviço de
sessenta horas semanais)).

Art. I? O art. 4? da Lei n? 6.932. de 7 de julho de 1981.
passa a vigorar com a seguinte redação:
..Art. 4? Ao médico residente será assegurada bolsa
de estudo no valor de setenta e cinco por cento dos vencimentos do médico do Ministério da Educação. Nivel V.
acrescido de um adicional de cem por cento. por regime . special de treinamento ao serviço de sessenta horas sem nais.

Art. 2~ Esta lei entra em vígor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de novembro de 1993: 172~ da Independência e
105? da República.

§ I?

O médico residente é filiado. ao Sistema Previ
denciário na qualidade de segurado autônomo.
§ 2? Para efeito do reembolso previsto no art. 69 dI
Lei n? 3.807(21. de 26 de agosto de 1960, com redação dadl
pela Lei n? 5.890{31, de 8 de junho de 1973. combinada com
o § I? do art. I? do Decreto-Lei n? 1.910('''. de 29 de dezembro de 1981. o valor da bolsa referida neste artigo será
acrescido de dez por cento sobre o salário-base ao qual está vinculada a contribuição do médico residente, em sua
qualidade de segurado autônomo do Sistema Previdenciário.
§ 3? Para fazer jus ao acréscimo de que trata o § 2?
deste artigo o médico residente deverá comprovar, mensalmente. os recolhimentos efetivados para a Previdência Social.

ITAMAR FRANCO
Rodolfo Joaquim Pinto da Luz

~/

DECRETO N." 80.281 -

1lel/1lllZ""'"!a
Medzca e

1lezi/iUnciIL Jlw.... ala
dã outra.! pTfJvi(lénCicu.

li

o Presidente da.

DI:

a

li DI: SEl'DOIO DI: 1m

C01lIiz.ifo

NaclOIIIJl de

1le.IUlIcItJ

Repl1bllc&,

usando dM a.trlbulções <;00 lhe cOll!ert o artigo 81, Item

m,

d& Conslltuição.

tECl.ETA:

Art. 1.· A Residência. em :Medlclna constitui modaJlda<le do ensino de JlÓllgraduaçâo Qc:stlD&da. a. rrU'dlcos, 101> a. torma de CUIlO de especl&11l8Çi<>, caracteriZ&da. por treinamento em Ibrvlço, em regime de dedlcaçio exclusiva., func!onando
em InstltulÇÕeS de SlLúde, m:lversitârlAS ou nio, IOb a. orlentaçio de proIlssiOll&!s
médicos de elevada. qUllJlfleaçÃO ética. e protlllldonal.

I 1.' Os ~rosramas de Resldh:oIa _io duenY01Y1doe, preferencialmente, em
uma dlla segumtes .......:
CUnlca Médica;
Clrut1t!a. Geral;
I'edJatrla;
ObIltetrlcla e GlneeoloKla: e
Medicina Pre",ntlva oU flocjQl.
I 2." Os Proitamas de R<~dh:ch. terio a duração mlnlma de 1 (um) ano.
IXJ1TI!5p"ndcndo ao trJnl:no <lc 1.8OC (hum mil e oltocentu) horas de atlvld..de.
f 3.. Além do tre!nálJ:(,nto em renlço, ~ procramu de Re&dmcu et'mpreenderão um mlnlmo de ~uatro horas aemanal& de atividades IlOb a íorm.l. d<r
_ . . . de r.tuallzação, I!Cmlnirlt'll. c:orrelllÇÕeS c11n1co-patológlcu OU outra..
aempre com .. I'articipaçio atiVA dos 11WlOll.

de

20269

a) o Sccretirio da ~eeretariá da Educaç40 Superior da Mi·
nistério da Educac;io. Que é membro nato da Comissio e seu
Presidente:
b) um representante da Comiulo de Ensino Médic~ do Mi·
nilltério d. Educaçio:
cl um repreSflntante do Ministerio da Saúde:
dI um representante do Ministério da Previdincia e Assis'
tenda Social;
el um representante do Conselho Federal.de Medicina:
Jl um "representante da Anociaçlo Brnileira de Escolu
Midicas;
si um representante da Auociaçfo Médica Brasileira:

hl um representante da Federaç40 Nacional dos Médicos;
il um teprenntante d. Aslociaçt.a Nacional de Médicos Re·
sident....s...

Art. 2." Fica criada no l;.tr.bito de. Departamento de AlsUntos Unlve"'lftárlM
do Mlnl.terio da Educação e C~ltur.. a Comis.são Nacional de Reside:.cl.. ~Iêdlca
cum as seguintes •.ti'JhuiCãcs:
'
a) r:edencinr os plf.lgramu da .Resld!ncia, cUJos certificado&. terão validade
naclon:>l:
•

C~l\
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Art. 2~ Elite decreto entrari em vigor na data de sua publicaç'o.
revogadas as disposiç6es em contririo.
Bruilia. 21 de junho de 1985:
República.

164~

da Independência e

97~

d.

bl definir. observaci('l o d;sposto neste Decreto e ouvido o Con.">eJho FE.:dcral

EdllC3Ç~O.

as nomm.l.j Lcrnis

Mlldic.ína;

QU~

deverão observar os programas de Re-sidcncia.

c) cstaL"Clccer os requisitas minimo.-; necessárIos que devem

atend~r

JOSE SARNEY
Marco Maciel

as In..sti-

tuiçõcs onde! ser.io realizados os p~ogramu de Residência, assim como '"'s critéIioa
c a sistcmlitica. de cr(~ml'iamento do~ programas:
dJ 8s.o;essorar as Ins.tiluiçoos pare. o estabelecimento de programas de Ruidcncl;u;:
e) nvaliar periodicamente os programas. tendo em vista o de.!emncnht> 6CB
me!;nu)s nn reJaçio toS r~ece.ss:d:tdes de treinamento e auLsténcia à -saúde t:m
Amblto nacional ou rcrional;
I' sul:telir modificaçõt:s ou sw;pender o credenciamento dos programas que
não çsttverem de acordo com as normas e determinações emanadas da. Com:smo.
I 1." A <:omiMão Nsc!unal de Residencia MédIca ser4 compOlita de df'~
membros. designados pelo Mln:stro da Educação e CUltura. e assim constituida:
a, o DiretCJr-Geral cio Dí>p:uto.mrr:L(.I de Assuntos Unlversltarios do MinIstério
da Educação e Cutturn. que ~ membro nato da. ComJuio e !leU Presidente;
b) um representante da Conmsii.t.~ de Ensino Médico do Mlnlstér[o dn. EduC3ÇlÍo (" Cultura:
c, um rrprcsentante dn Minlst~rio da Saúde:
d) um rcpre~ntante do Ministério d& Previd!:nci.. e Ass1s~ncl& S~cial:
•J

mn repre ntante do Estudo-Maior das Forças Annad...;

g)

um repre~ntante da. ,of~S~cIBÇ.G.O Brasileira de Escolas Médicas;
um rcpre!(!ntante da. lsEsor.1ação Médica Brasileira;

SINOPSE

Projeto de Lei da Câmara n° 106. de 1994
(PL nO 5.362, de 1990. na origem)

lnstimi
a
Residência
MédicoVeterinária e dá outras providências.

11 um repre ntante de. COl1O€J11O Federal de MOdiCin&:
/1.)

1) um npreentante da. Fedf!!Ilr;ão Nacional dos M'i!dicos;

1) un. rcpre.enlnntc da Auoclaçio Nacional. de Médlcos Residente•.
I 2." sempre Que rmcM.~ár;o. to ComlMio Nacional de 'Residêncin. M.édic&
poder;' convidar roprcst"ntanu's d~ outras entidades e órgios governamentais. IJara
exame de Uluntos es~ifjcos.
J 3:' A Comissão Nilc:lonnl de l~~jd~nei& Méilica. terá um ~retário E:-<:cutivo.
lubollCuto eventual do Pr••idente, d<:5ignado pelo Mlnl.stro da Educaçio c CUltura.
I 4." O Departamento de imunto& Unlverollárlos do Mlnlat~r1o da Educa~flo
e Cultura., pro\o'erá o suporte adnlJnistratiyo e técnico neceuirio aos trabalhos
da Coml....lio.
Art. 3.- Para que iMtituir,'hO de sa1i.de não vinculada ao sistema de ~n~ino
seja credenciBda a orerec~r prog:sma de Re5id!ncia.. RrA Indispensável o f'st:I.beleclrnento de convênio cspClrihco entre esta. e Escola Méd1ca. ou Un'VEr!i~dade.
visando mútua. colaboração no dcltnvolvim~nto de programas de treinamento
nlédlco.
A,rt. .." Os programas de Residência iJerio credenciados por um prazo de
cinoo an~. ao final do qual o er{:dcnclamento ~rá renoyado & critério da Comissão
N:u:lonal de ResidênciA Médica.
Art. 5," Aos médicos que completarem o programa de Resldêncl" em MP.d1clna.

~~~c~;;:,"~~~:",.:~o~r~I:~;,:~;\pe"1:'~~:~ ~~= ~~ ~:~:~~l: ~~:::

Pari~rafo único. Os ce!llflcackm de Residência em Medicina. expedido. ate
janeiro de 19'i9. I'ooelilo Itr conulldliodos de acordo com normM a serem ..
belec!das pela ComlSlio Nacional de Residência Ml!dIca.
Art. 6," Este Decreto entrar.. em vigor na dala de sua pubUcaçlo, r.vogad&..
u dlsjlos!çIIe. em cor.trárlo.
Bruma, em 5 de set<mbro de 19'77; 156" da Independência e 119" di República.

,tn-

_ro

GEISEL

1(., .aragra

PalJlo <1# Almelda v.ae~_
L. G. do 1(a"",,,,...eo • SIIM
Barcellos Potygum

N~

Lido no expediente da Sessão de 22/06/94. e publicado no DCN (Seção 11) de
23106/94. Despachado à Comissão de Educação - CE.
Em 04/09/95. leitura do Parecer n° 536/95 - CE (ReI. Seno Epitácio Cafeteira), que
coneiui favoravelmente ao projeto. A matéria ficará sobre a mesa durante 5 dias úteis
para recebimento emendas.
Em IJI09/95. é lido o RQS nO 1.176/95, de autoria do Seno Roberto Requião,
solicitando que o projeto também seja apreciado pela Comissão de Constimição,
Justiça e Cidadania - CCJ.
Em 14/09/95, a Presidência comunica ao Plenário o ténnino do prazo para
apresentação de emendas. sendo que ao mes!!!o não foi oferecida emenda.
Em 21/09/95, aprovado o RQS n° 1.176195. A CCJ.
Em 05/06/96, aprovado o substimtivo, ficando prejudicado o projeto. À CDIR para
redigir o vencido para o turno suplementar.
Em 11/06/96, leimra do Parecer n° 307/96 - CDIR (ReI. Seno Ney Suassuna).
oferecendo a redação do vencido para o mrno suplementar do substiMivo do Senado
ao projeto,
Em 20/06/96, é dado como definitivamente adotado, nos tennos do art. 284 do
Regimento Interno.
'1
6 0'
ACâmara dos Deputados com o Oficio SFIN0...
J.,.. r'í-C ',<'

98'.i

Oficio n°

JI....,.

DECRETO

Apresentado pelo Deputado Geraldo Alckmim Filho

qS J

(SF)
Senhor Primeiro-Secretário,

91.364, DE 21 DE JUNHO DE 1985

Comunico a Vossa Excelência que o Senado Federal aprovou.
em revisão, nos tennos do subsrimtivo em anexo. O Projeto de Lei da Câmara nO 106,
de 1994 (PL n° 5.362, de Im, nessa Casa). que "instimi a Residência MédicoVeterinária e detennina outras providências", que ora encaminho. para apreciação dessa
Casa.

AlterlJ a redaçlo do § l~. do art;60 2! do
Decreto n:' 80.281177. que d;sp6e sobre •

Em anexo, resrimo um dos autógrafos do projeto originário.

constiiu;ç.lo d. Com;sHllo Nat:lonaJ dI! Re·
5idlncia Medica.

Senado Federal.

em.J-!t de junho de 1996

o

PRESIDENTE DA REPÚBLICA. usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, iteM V, da Constituiçllo,

/

s.nL~

DECRETA:
Art. 1 ~ Fica alterado o § 1 ~, do artigo 2~. do Decreto n~ 80.281, de
5 de setembro de 1977, que passa a ter a seguinte redaçllo:
.Art,

2~

f I ~ A Comissllo N acionai de Residência Médica será composta de 9 (nove) membros. designados pelo Ministro ·da Educaçllo, e assim constituída:

v!:.rg.5

Primeiro~Secr~tirio, em exercTcio

A Sua Excelência o Senher
Deputado Wilson Campos
DD. Primeil'o-Secretário da Câmara dos Deputados

rfrl.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Finda a leitura do expediente, passa-se ao

que queremos como diz, o jornalista Noaldo Dantas,
paraibano-alagoano.

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

OCorre que, ultimamente Alagoas deixou de
ser marca geográfica para virar referência de chacota e de miséria pelo menos é assim assim que está
sendo tratada pela mídia brasileira.
Deduz-se que a morte de PC Farias causou
uma espécie de ódio contra um Estado que deu ao
Brasil e ao mundo homens como Graciliano Ramos,
Jorge de Lins Guimarães Passos, Costa Rego, Álvaro Paes ledo Ivo e tantos outros. Um Estado que
deu ao Brasil o Menestrel da Liberdade, o bravo e
inescurecível Teotônio Vilela.
Não sei a imprensa está sem assunto para o
consumo diário dos seus veículos. Alguma coisa
está errada. Foi muita manchete pecaminosa contra
Alagoas! O noticiário soa como orquestrado.
Esquecem dos rumorosos casos de corrupção
pública de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e tantos outros
que mancharam a dignidade nacional, não pelo seu
povo, mas pela atuação de travessos homens públicos.
Mas em verdade querem atribuir a PC Farias e
aos alagoanos o inicio o meio e o fim da corrupção
nacional.
Sr. Presidente, houve um golpe de Estado neste País, que se convencionou de Revolução, que à
guisa de sanear a corrupção nacional desistiu Governadores, fechou o Congresso Nacional cerrou as
portas de várias Assembléia Legislativa de Estados.
Um Governador cassado dirigia o Estado do Paraná,
tendo sido indicado pela própria ditadura. Nenhum
Govemador de alagoas, em toda história, jamais foi
punido por corrupção nem destituído do seu cargo.
Foram fechadas as Assembléias Legislativas
de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do
Sul e outras. Porém em meio: ao tumulto, a Assembléia Legislativa de Alagoas permaneceu funcionando e não se diga essas Assembléia foram fechadas
por motivo ideológicos.
Desembargadores de Tribunais estaduais foram destituídos de seus cargos, ao lado de Ministros
do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores. Porém - mais uma vez vale ressaltar - nenhum Desembargador alagoano foi atingido pela
chamada "Revolução", nem destituído do seu cargo.

Tem a palavra o Sr. Lael Varela
O SR. LAEL VARELA (BlocoIPFL - MG. Prenuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados tivemos uma confidência na TV.
Nelson de Sá da Folha de S. Paulo nos conta
em sua coluna que Carlos Chagas, analista político
geralmente bem informado sublinhou na TV Manchete que entraria em pauta projeto de lei visando
fazer cumprir um antigo da Constituição o qual diz
que a famnía e o cidadão devem ser defendidos dos
excessos da programação televisiva.
Trata-se do projeto de lei que proíbe sexo explicito e nudez indecorosa na TV, por cuja aprovação a campanha O Amanhã de Nossos Filhos vem
mobilizando seus aderentes em todo o Brasil.
Segul"do Nelson de Sá, o analista confidenciou:
Aqui para nós, não há dúvida de que
há excesso d que há novelas, filmes programas e até desenhos que induzem à violência e à pornografia. A pretexto de defender
a liberdade não se pode permitir aquele raciocínio velhaco dizendo. Quem não gostou
que desligue (Cfr. Folha de S. em 5-2-96.)
Sr. Presidente, tem toda a razão o Sr. Carlos
Chagas. Nós, juntamente com a Campanha "O
Amanha de Nossos Rlhos·, continuarmos na estacada até esse projeto primeiro passo para um combate
mais amplo e sério contra a imoralidade e a violência na TV.
Tenho dito.
O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (BlocoIPTB AL. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
quero apenas registrar o meu protesto pelo tratamento que a mídia nacional está dando a nós alagoanos. Não somos isso, Sr. Presidente. Todo nós,
não somos bandidos, corruptos, ladrões ou pistoleiros. Somos dois milhões e seiscentos mil brasileiros
dignos, honesto e trabalhadores.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados reconheço que o meu Estado Alagoas, atravessa uma situação difícil; proclamo, também por outro lado,que
o Governo e bancada no Congresso Nacional vêm
lutando com pertinácia para reverter a situação. A
hora não é de buscar culpados da situação que
choramos mas procurar parceiros da reconstrução

Se observarmos mais recentemente o que vem
acontecendo neste País, não há alagoanos envolvidos nem no SIVAM, nem no Banco Econômico, nem
no Banespa e muito menos no Banco Nacional.
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Fazer uma campanha contra um Estado pobre,
encravado no Nordeste, é fácil, mas não é nobre.
Ladrões, bandidos e prostitutas há em toda
parte e, até na marginalidade social, alagoas é menor que o Sul e o Sudeste.
É fácil, repito, distorcer diariamente a imagem
de um Estado trabalhador, cordial e ordeiro. Claro
que se mata gente em Alagoas, mas não se tem no.tícia assassinado em Alagoas porque errou o itinerário a ser seguido, como alguns paulistas que morreram no Rio de Janeiro.
A crônica policial também não assinala o assassinato de turistas em meu Estado. Mulheres ardorosas que se dão à toa ou por paga encontram-se
em toda parte.
O alagoano é educado, ameno e receptivo.
Maceió é de uma beleza ímpar. Vê-se, sente-se mas
não se descreve a beleza de suas praias. Urge-se o
esclarecimento da verdade para que a insistência de
uma mídia negativa não venha tomar o Estado de
Alagoas pária no concerto nacional. Alagoas não
merece isso.
S~. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, para
quem não conhece Alagoas, eu quero fazer um convite desta tribuna. Vá conhecer Alagoas! As noites
são alegres. Mulheres bonitas. As casas noturnas,
em sua maioria, têm música ao vivo, sax romântico
e até piano à beira mar. São noites ciganas, à hora
que os bares se abrem e as virtudes se negam,
corno dizia Rubem Braga. Toda a or1a marítima é
enfeitada por coqueiros que dão um toque mágico à
paisagem deslumbrante. As piscinas naturais, em
pleno mar, são as únicas do País. Nas marés baixas, a água fica no meio da perna e peixes coloridos
fazem ballet aos olhos dos visitantes deslumbrados.
Alagoas tem uma indústria progressista, moderna e de imaginação criadora; um comércio esforçado que luta com dificuldade, mas sobrevive. Mais
de vinte usinas de açucar exportam riquezas para o
exterior; a bacia leiteira é modelo; a venda de carros
é recorde no País; a imprensa é uma das melhores
do Nordeste; o folclore alagoano é mágico e inimitável; a cozinha típica, incomparável.
Não direi que vivemos num paraíso. seria utopia. Afinal de contas, Alagoas não é o que diz a mídia nacional! Ela não merece esse tratamento abusivo que beira ao ódio.
Chega! Basta! A hora é de redenção de uma
imagem. É o que pedem os seus filhos. Os alagoanos de todas as condições sociais, dos mais humildes aos mais abastados; dos moradores da periferia
aos proprietários de mansões; dos jornalistas e inte-
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lectuais, onde destaco, entre outros, Ledo Ivo, da
Academia Brasileira de Letras, Carlos Molitemo,
Aldo Flores, Douglas Aprato, Bráulio Leite Júnior,
IIza Porto, Luiz Nogueira, Francisco Valoi e uma interminável gama de gente de pensamento e cultura.
A hora é agora. Alagoas exige respeito. Alagoas merece respeito.
Assim, Sr. Presidente, é que peço a V.EX-. a
transcrição do manifesto que foi divulgado domingo
último em Maceió. Trata-se de documento assinado
por milhares de alagoanos em defesa do nosso Estado.

NOTA A QUE SE REFERE O ORA-

DOR:
O POVO ALAGOANO EXIGE RESPEITO
Indignação e clamor por respeito são os sentimentos do povo alagoano nas últimas semanas.
Estamos inconformados diante de algumas notícias que denigrem a imagem do nosso povo, aproveitando-se do episódio de um crime cuja elucidação
deve ser perseguida.
Fatos e atitudes isoladas não refletem o caráter
do povo alagoano. Homens e mulheres que trabalham cotidianamente, se orgulham da terra que
constróem. Alagoas projetou ilustres personagens
da história de nosso país, como Zumbi, Deodoro e
Floriano Peixoto; passando pelas artes com Graciliano Ramos, Aurélio Buarque de Holanda, Ledo Ivo,
Paulo Gracindo, Cacá Diegues e Djavan; pelo esporte com zagallo, pela magistratura com Pontes de Miranda e pelo cenário político com o Menestrel das
Alagoas, Teotônio Vilela, e tantos outros.
A natureza também nos privilegiou com um
exuberante mar azul e paisagens. Além de tudo, fez
crescer um povo essencialmente hospitaleiro, que
encanta nossos visitantes, transformando nosso Estado numa extensão de sua terra natal.
Nesta pequenina Alagoas, pulsam cerca de 2
milhões e meio de corações indignados com o tratamento jocoso, ofensivo e preconceituoso que vêm
recebendo.
Por esses motivos, o povo alagoano, sob forma
de manifesto, através das entidades abaixo assinadas, EXIGE RESPEITO!
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos)- Em
meu nome e em nome da Mesa nos associamos ao
pronunciamento de V.Exl •
O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, a
Associação Brasileira de Administradoras de Con-
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sórcios e o Sindicato Nacional das Administradoras
de Consórcio estão solicitando ao Ministro da Fazenda e ao Presidente do Banco Central a revogação imediata das medidas restritivas que ainda atingem os segmentos de automóveis, camionetas, utilitários, motocicletas, passagens aéreas, eletrônicos e
outros bens móveis do sistema de consórcios. São
quase três milhões de consorciados que aguardam
em ansiedade esta solução.
Apresento na íntegra a manifestação da Abac
e do Sinac, cujos argumentos certamente irão sensibilizar as autoridades do Governo Federal e propiciar o atendimento da solicitação:

beneficia única e exclusivamente o Sistema
Financeiro. Estas modalidades de compra
geram consumo imediato e implicam, para o
consumidor, pagamento de altíssimos juros
e encargos financeiros. Com o consórcio
restrito, o consumidor se vê privado de uma
forma consagrada de opção de compra de
baixo custo, que democratiza o acesso ao
mercado de consumo a larga faixa da população. O Sistema de Consórcios, portanto,
não pode estar fora do alcance do consumidor.
As 453 administradoras de consórcios
devidamente autorizadas pelo Banco Centrai do Brasil e os 2.550.000 consorciados
aguardam de V. ExB a revogação imediata
das medidas restritivas que ainda atingem
os segmentos de automóveis, camionetas,
utilitários, motocicletas, passagens aéreas,
eletroeletrOnicos e outros bens móveis do
Sistema de Consórcios. Trata-se de garantir
o retomo do lance, o pagamento antecipado
de parcelas e a redução de prazos mínimos
de grupos.

·Como parte do Plano de Estabilização
Econômica, o Governo Federal adotou, em
outubro de 1994, medidas visando à contenção de consumo de bens. Foram restritas ou
proibidas a utilização de cartão de crédito, o
leasing, o crédito e o financiamento ao consumidor e o Sistema de Consórcios.
Hoje, decorridos quase dois anos das
referidas medidas, todas as modalidades de
crédito e financiamento direto ao consumidor, destinadas ao consumo imediato de
bens, voltaram a operar normalmente.
Neste novo cenário, parece-nos muito
estranho que apenas os consórcios ainda
permaneçam com restrições. Mais estranha
ainda é a alegação do Governo, que afirma
ser preciso controlar o consumo.
Se a necessidade de controle de consumo ainda é preocupação forte do Governo, como explicar a liberação de mecanismos de crédito? se, ao contrário, tais facilidades de crédito indicam que não há mais
preocupação com o consumo, como explicar
a restrição exclusiva ao consórcio?
A manutenção das restrições evidencia
verdadeira discriminação contra uma atividade que emprega dezenas de milhares de
trabalhadores e que apenas no ano de 1995
propiciou a aquisição de 1.500.000 bens. O
consórcio é comprovadamente regulador de
demanda e comprometedor de renda futura
do consumidor/consorciado. Não pode ser
considerado fator inflacionário de moeda.
Não somos contrários à liberação das
demais linhas de acesso ao crédito. Entretanto, parece-nos claro que manter sob restrição apenas as operações de consórcio
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É somente com essas medidas que o
Sistema voltará a operar normalmente e, assim, colaborar para o desenvolvimento autosustentado da economia.·

o

SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e
Srs. Deputados, o Promotor da Vara de Falências e
Concordatas da Comarca de Belo Horizonte formalizou denúncia ao Poder Judiciário de Minas Gerais
em que inclui os ex-administradores do Banco Nacional e determinou que deveriam ser ouvidos os exMinistros da Fazenda, bem como os ex-Presidentes
do Banco Central. Também o Presidente da República Fernando Henrique Cardoso deverá ser ouvido
perante~o Juiz.
Sr. Presidente, essa é a observação que quero
fazer e peço a V. ExA permissão por mais 30 segundos para dizer que se porventura o juiz determinar
sejam feitas diligências seja apresentada nova denúncia. E o Presidente Femando Henrique Cardoso
pode ser denunciado por crime de improbidade, porque realmente S. ExA está envolvido na maracutaia
do Banco Nacional.
Então o processo terá de ser encaminhado lá
da Comarca de Belo Horizonte para o Supremo Tribunal Federal, onde se abrirá vista para o Procura-
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dor, Dr. Geraldo Brindeiro. E será sorteado um Ministro para examinar a matéria.
A Câmara dos Deputados tem de dar licença
para que o Presidente da República seja enquadrado na corrupção do Banco Nacional.
Sr. Presidente, peço a V. EX- que autorize a divulgação de meu discurso, em que esclareço de
modo técnico, processual e penal a situação do Presidente Fernando Henrique Cardoso nas i1icitudes
praticadas no dia 18 de novembro de 1995 no Banco
Nacional.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o Ministério Público da Comarca de Belo Horizonte, requereu nos autos da Ação de Responsabilidade promovida contra os ex-administradores do Banco Nacional, a ouvida de todos os ex-Ministros da Fazenda e
Presi~ntes do Banco Cent~1 desde 1987, o que i~~i
o. Presidente Femando ~ennque Cardoso, que fOI MInlstro da Fazenda de maio de 1993 a março de 1994.
Sr. Presidente, o ilustrado e zeloso Promotor
Púb~ico, Dr. Sérgio Lima de Souza, da Vara d~ FalênClas e Concordatas da Comarca de Belo Honzon.
t
.
I d· d
e, que assina a p~rsecuçao pena, . IZ e ma~~ra
expressa e categónca .que ?S .própnos ex-admlnlstradores do Banco ~acl~nal msmua~ em suas def~
sas qU~ ~ouve COnivênCia das autondades financelras do ais. .
.
.
_ Sr. PreSl~nte, registro, C?m a. maior preocupaçao fatos ocorndos em um U~ICO dia: 18 de nove":
bro de 1995, em. que o Pre~ldente ~em~nct;> Hennq~e Cardoso editou a Medida Pr~vls6na n 1.182,
c~?ndo o Proer, ~rograma de auxíliO ~os ban~ em
difICuldades: Pedlu-se, e se !ez, a mtervençao no
Banco NaCional e.se negociou e .se consumou ~
venda da parte sadia do ~nco NaCional para o Umbanco. Tudo no mesmo dia, e, destaque-se, um sábado: 18 de n~vembro de 19?5.
.
Sr. Presldent~, o Presldent~ Fernando Hennque Cardoso, antenormente ao dia 18 de novembro
de 1995, data vênia, tinha pleno conhecimento da situação de insolvência do Banco Nacional. Todavia,
em face das negociações com o Unibanco, deve ter
acordado com as partes envolvidas, para que os
atos referidos - pedido de intervenção, proposta de
compra e outros -, só fossem apresentados e implementados após a publicação da MP nll 1.182, de forma a permitir o enquadramento da operação 'nas
disposições desse ato legal.
Sr. Presidente, com a devida vênia, o íntegro
Promotor Público, Dr. Sérgio Lima de Souza, vê indícios de crime de prevaricação e improbidade administrativa.
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O Presidente da República, arrolado como testemunha, será inquirido em local, dia e hora previamente ajustados entre S. EX- e o culto e íntegro Juiz,
mas, concesS8 venla, após o depoimento poderá o
julgador, se houver possibilidade de nova definição
jurídica, baixar o processo, a fim de que o Ministério
Público possa aditar a clenúncia e dar nova classificação jurídica aos fatos constituídos dos elementos
do tipo descrito e novo sujeito ativo da ação penal
para sua configuração.
A lei prevê a emendatlo Ilbelll - corrigenda do
libelo. A Constituição Federal dispõe que é crime de
responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem com a probidade na administração e
será ele submetido a julgamento perante o Supremo
Tribunal Federal (nas infrações penais comuns).
A grande pergunta: o que foi feito a partir dos
relatórios elaborados pelo quadro de fiscalização do
Banco Central que apontaram, no tempo devido, os
problemas com os Bancos Nacional e Econômico?
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados era mih ' tença- e de . ho'
prese tar à M
da
n a In
o
seJo, Je, a
n
esa
Câmara dos Deputados, denúncia com fundamento
nos artigos 111, 11 e 511, XXXIV, a, da Constituição Federal elc os artigos 14 e seguintes da lei nll 1.079,
de 10 de abril de 1950, com base nas provas, fartamente divulgadas pelos meios de comunicação, contra o Professor Doutor Fernando Henrique Cardoso,
MO. Presidente da República, pelo cometimento de
crime de responsabilidade, previstos nos art. 85, IV
e V, da Constituição Federal e nos termos da lei nll
1.079150, para o fim de perda do cargo e inabilitação
temporal para o exercício de função pública. Efetivamente, a Câmara dos Deputados jamais concederá
prévia autorização _ em virtude da força política do
Govemo na Casa. Entretanto, deixo registrado nos
Anais da Casa o meu grito de revolta. O Presidente
Fernando Henrique Cardoso sabia das fraudes no
Banco Nacional.
Oportunamente voltaremos ao assunto.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, registro documento emitido pelo Sr. Carlos
lauffer, demonstrando toda a sua indignação contra
esse imposto que só irá fazer com que a taxa de juros suba. Segundo ele, já está em 214% ao ano.
Ontem, na tribuna, levantei no mínimo 22 razões
para votar contra esse imposto.
Registro documento publicado hoje no jornal O
Globo que diz: ·País tem pior distribuição da América latina, segundo relatório das NacÕes Unj,;-k>c:".
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O ORADOR:
·0 POVO APANHA, CHORA, MAS
SEMPRE VOTA NELES PT

Na hora da dor sempre estás ao lado dos que
sofrem, nas umas sempre és o etemo esquecido. ~s
o bicho-papão PT.
Os abusos do poder. A escravidão econômica.
Governo sai, governo entra, de decepção em decepção. A crise econômica que acabará por parar as
operações da Bolsa e a marcha da indústria. Falência e mais falências em nome da estabilidade real
PT.
Os exércitos de desempregados crescerão ainda, incharão e chegaremos a morte pelo congelamento da economia PT.
Salário mínimo R$2,96/dia e seu reajuste real
de 11,82% para R$3,31/dia líquido. Calcula-se a variação percentual de 2,96 para 3,31.
Fórmula

(100

10%) x 12meses = 2,96 para
365 dias

=

3,31/ãla Uquido que
(112 -10%) x 12 meses
365 dias
nos dá um acréscimo de
R§ 0,35/ dia.

Querem poder e mais poder e para isto é preciso arrancar o patrimônio das empresas, dos indivíduos. O melhor meio para isto é criar novos impostos, indústria, comércio, cidadão, a fim de que todos
se endividem com os juros altíssimos de + ou 214%/ano, impagáveis e fiquem sujeitos a ganância
governamental e assim dizem que a inflação acabou.
Os poupadores quase nada recebem, um ganho de 0,5% mensal, enquanto se cria um IPMF de
0,2% multiplicado por quatro e até seis vezes. Tudo
está na mão deles PT.
O Presidente tem o direito de propor leis provisórias e até nova reforma da Constituição, com o
pretexto do supremo bem do País.
Os altos cargos são confiados a indivíduos cujo
passado e cujo o caráter sejam tais qúe haja um
abismo entre eles e o povo PT.
Busca-se as ilusões da liberdade e cai-se na
anarquia. A liberdade de hoje é uma idéia e não uma
realidade PT.
Nas próximas eleições, não se surprrendam
quando a maioria dos eleitores os premiliu pelos
bons serviços prestados pela causa do pdvo com
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novas reeleições, para depois virem chorar nos ambras do PT.
A verdade é uma só, ontem, hoje. eternamente. Imutável:
Sem a tua luta que seria de nós PT.
• BRASIL ~ LfDER EM DESIGUALDADE
País tem pior distribuição de renda da América
Latina, segundo relatório das Nações Unidas.
A distância entre ricos e pobres está ficando
cada vez maior. ~ esta a conclusão do relatório
anual do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento _ PNUD, que analisou 174 países
com dados referentes a 1993. Segundo o documento, nos últimos dez anos cerca de 1,6 bilhão de pobres viu sua renda diminuir. Enquanto isso, as 358
pessoas mais ricas do mundo concentram hoje mais
dinheiro que o PIB total de países com 45% da população do planeta.
O Brasil é o país da América Latina - e um dos
três no mundo, junto com Guatemala e Panamá onde essas disparidades registradas pela ONU são
mais profundas. A renda per capita dos 20% mais
pobres - US$564 - corresponde a apenas 10,5% da
renda média per capita do país, de US$5.370.
·Se as tendências atuais continuarem, as diferenças econômicas entre as nações industrializadas
e as em desenvolvimento deixarão de ser iníquas
para se tomarem desumanas·, adverte o informe.
O relatório da ONU revela outros números: dos
US$23 trilhões de PIB mundial, os países em desenvolvimento respondem por apenas US$5 trilhões,
apesar de terem 80% dos habitantes do planeta.
Além disso, os 20010 mais pobres da população mundial viram sua parte no rendimento global diminuir de
2,3% para 1,4% nos últimos 30 anos. Entretanto, a
parte dos 20% mais ricos aumentou de 70% para
85%. Já a diferença entre a renda per capita dos
países industrializados e a dos países em desenvolvimento, informa a ONU, passou de US$5.700 em
1960 para US$15.400 em 1993.
- A polarização econômica, tanto entre as nações como entre os grupos de cada país, aumentou
- disse à agencia Reuters o administrador do Pnud,
James Gustave Speth.
ONU elabora novo critério para classificar
a pobreza

Foi para ajudar na compreensão da pobreza
que a ONU considerou no relatório deste ano um
elemento não relacionado à renda: a pobreza das
capacidades humanas. O critério utilizado foi a Medi-
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da de Privação de Capacidade (MPC), que reflete o
número de indivíduos privados de capacidade básicas que o permitem sair da miséria.
Foram consideradas três capacidades: a de estar bem alimentado e saudável, representada pelo
índice de crianças menores de cinco anos com deficiência de peso; a de se' reproduzir de forma saudável, representada pela proporção de nascimento não
atendidos por técnicos de saúde qualificados; e a de
ser instruído e culto, espelhada pelo índice de analfabetismo feminino.
Levando em conta essa nova medida, a ONU
constata que, enquanto 21 % das pessoas nos parses em desenvolvimento estão abaixo da linha do
rendimento da pobreza, 37% - ou 900 milhões de indivíduos - enfrentam privação de capacidade.
Baseando-se na idéia de que o desenvolvimento não pode ser medido apenas por critérios relacionados à renda, a ONU elabora anualmente o índice
de Desenvolvimento Humano (IDH), que combina
três componentes: expectativa de vida ao nascer, nível educacional e rendimento real. Para a ONU, desenvolvimento econômico requer desenvolvimento
social. Em outras palavras: para a instituição, de
nada adianta uma nação apresentar elevadas taxas
de crescimento econômico se este crescimento não
se reverter para a população na forma de melhoria
social e humana.
Este ano, o Brasil - apesar de sua má distribuição de renda - subiu alguns degraus na classificação dos países pelo IDH, tendo passado no ranklng
mundial, de 1992 a 1993, da 63!! posição para a 58ll
posição.
Mas ainda há muito para ser feito: ao apresentar um índice de 0,796 - quanto mais próximo de 1
mais desenvolvido o país é - no que diz respeito à
qualidade de vida, o Brasil está muito abaixo de vários outros países latino-americanos e caribenhos,
entre os quais Barbados (0,906), Bahamas (0,895),
Argentina (0,885), Costa Rica (0,884), Chile (0,882)
e Uruguai (0,883). Uma curiosidade: devido a uma
mudança metodológica, apesar de dar um pulo no
ranking, em relação ao índice o Brasil teve até uma
queda, já que em 1992 apresentava um IDH de
0,804. Só que a mudança afetou todos os países, fazendo com que o Brasil, mesmo assim, subisse na
classificação.
O relatório apresenta pontos negativos do Brasil. A esperança de vida, por exemplo, é de 66,4
anos, abaixo de países como Argentina (72,2), Chile
(73,9), Uruguai (72,6), Bulgária (71,2 anos) e Cuba
(75,4 anos). A relação médico por habitante é de um
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para 847, sendo que o gasto público brasileiro com
saúde corresponde a 2,8% do PIB, percentagem
que em termos regionais só é superada pelo Chile,
com 3,4% do PIB.
O número de casos de Aids no país é alto, tendo ficado em 7,3 para cada cem mil habitantes, enquanto que no Chile o número é de 1,5 para cada .
cem mil, em Cuba cai para 0,8 e na Bolívia, a 0,2.
Na América Latina e no Caribe, aliás, no tocante à
Aids, só Honduras apresenta uma situação pior,'tando 13,7 casos de doença para cem mil habitantes.
Quanto à escolaridade, o Brasil pode gabar-se
de uma taxa de 82,4% de alfabetização, mas o percentual de crianças e jovens matriculados em todo o
sistema educacional não passa de 50% do total. E
se a renda per capita brasileira cresceu muito nos últimos anos, tendo atingido em 1993, segundo a
ONU, US$5.370 (esse conceito de renda inclui o poder de compra em dólares, por isso é maior do que a
calculada no Brasil, que está em US$4.345), na Ar~'
gentina e no Chile supera os US$8 mil.
O informe deste ano, que revela que o país
que apresenta o maior desenvolvimento humano no
mundo é o Canadá, seguido dos Estados Unidos e
do Japão, será entregue hoje á imprensa, em Brasília, em solenidade durante a qual será exibido um vídeo com pronunciamento do presidente Fernando
Henrique. Ao mesmo tempo, o relatório será divulgado em Tóquio pela direção da ONU.
R Iat I
ct Nort S I
e ar o sugere pa o
e- u para
melhorar qualidade de vida
Para a ONU, a divulgação do informe é uma
oportunidade de sugerir políticas de desenvoMmento que reduzem as disparidades e melhorem a qualidade de vida no mundo. Este ano, o informe toca em
um ponto fundamental: a globalização da economia.
O autor principal do documento, Richard Jolly, afirma que é necessária uma "nova visão da solidariedade mundial". Sem esta visão, diz Jolly, a globalização vai se transformar em um "monstro de excessos
gigantescos e desigualdades absurdas".
Contra isso, a ONU propõe um pacto NorteSul. Às nações pobres devem demonstrar sua disposição em investir em seus povos e em suas economias. Em troca, as nações ricas podem oferecer ajuda, alívio da dívida e concessões comerciais para
gerar crescimento. Proposta específica aprovada em
95 pela ONU para a reunião de cúpula para o Desenvolvimento Social, em Copenhague, sugere um
acordo 20/20, no qual os países em desenvoMmento destinariam 20% de sua despesa para os seTViços
I
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sociais básicos e os países industrializados, 20% de
seus orçamentos para o apoio a essas iniciativas.
O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
gostaria que fosse dado como lido e divulgado no
programa -A Voz do Brasil- pronunciamento que trata da bacia leiteira, no meu Estado, localizada no
Município de Ouro Preto DOeste.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, o Município de Ouro Preto Doeste, situado em Rondônia,
tem o privilégio de possuir uma das terras mais férteis no meu Estado.
Possuía, também, uma das áreas mais extensas, até dois anos atrás, por ocasião de criação de
novos Municípios, como Vale do Paraíso, Mirante da
Serra, Urupáe, sendo que, mais recentemente, foram criados também os Municípios de Teixeirópolis
e Nova União, todos desmembrados do então Município de Ouro Preto Doeste.

o Município em questão possui 60 mil habitantes, possuindo também a maior bacia leiteira do Estado, além de ser forte produtor de café e cacau.
Outro ponto forte, a ser destacado no Municfpio de
Ouro Preto, é o setor madeireiro.
o Município de Ouro Preto DOeste surgiu através de projeto de colonização do Incra, sendo que,
neste caso, posso afirmar, foi um projeto bem-sucedido.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, quero
destacar nesta oportunidade a pessoa do Deputado
Estadual Carlos Magno, que desde a criação do Município de Ouro Preto esteve compromissado com o
seu desenvolvimento.
Por esta razão, entendo que a população de
Ouro Preto Doeste ganhou muito com a decisão do
Deputado Carlos Magno de ser candidato a Prefeito,
em virtude do conhecimento in loco dos problemas
da região.
O Deputado Carlos Magno sabe que o desafio
que lhe espera está no desemprego e na falta de habitação na cidade, bem como tirar o homem do campo do abandono em que se encontra hoje.
O seu candidato a vice-prefeito, Dr. Ricardo
Dias, vem dando, há vários anos, assistência médica ao povo daquele Municfpio, sendo conhecedor
profundo da problemática da saúde.
Posto isto, entendo e reafirmo que a gente trabalhadora de Ouro Preto Doeste ganhará muito com
Carlos Magno e Ricardo Dias administrando os destinos daquele Município.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. CARLOS CARDINAL (PDT - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, peço a
V. ExA que autorize a transcrição nos Anais da Casa
de matéria publicada no jomal O Estado de S. Paulo, da semana passada, com o Utulo -EUA mudam
sistema de inspeção de carnes-. Estou pedindo essa
transcrição porque, só nos Estados Unidos, no ano
passado, ocorreram 5 milhões de casos de intoxicação em conseqüência da ingestão de produtos de
origem animal mal inspecionados, e foram registradas 4 mil mortes, também em conseqüência da falta
de inspeção. Os americanos estão anunciando, através de seu Presidente BiII Clinton, mudanças no sistema de inspeção de carnes.
Faço essa referência porque, no Brasil, a onda
neoliberal está desmontando o serviço público, especialmente no Rio Grande do Sul, onde a pecuária
tem alto significado. Estamos preocupados com a
falta de veterinários e de pessoas competentes para
fazer esse sistema de inspeção de carnes, fundamental para o Brasil. Os americanos exigirão de parte dos frigorfficos brasileiros novos métodos de inspeção de carne.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
-EUA MUDAM SISTEMA DE INSPEÇÃO
DE CARNES

Presidente norte-americano anuncia adoção de
métodos científicos na análise do produto nos frigoríficos; govemo aponta 5 milhões de casos de intoxicação por ano.
Washington - Os Estados Unidos iniciarão esta
semana a maior reforma de seu sistema de inspeção de carnes desde a adoção da primeira lei sobre
segurança de alimentos, há 90 anos. Em mais uma
iniciativa de grande apelo popular calculada para
ajudá-lo em sua campanha à reeleição, o presidente
BiII Clinton anunciou no sábado um plano para dotar
os EUA de um sistema de inspeção baseado em
testes científicos - e não mais no mero exame visual, tátil e olfativo, método usado por 7.400 funcionários do Departamento de Agricultura (USDA) que
acompanham as operações nos 6.200 matadouros e
frigoríficos do país.
Clinton fez o anúncio cercado pelos pais de
crianças que morreram nos últimos anos depois de
comer carne contaminada. De acordo como o Serviço de Inspeção e Segurança de Alimentos do USDA
(FSIS), a cada ano os EUA registram cerca de 5 milhões de casos de intoxicação e mais de 4 mil mortes provocadas por alimentos envenenados. Esses
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casos são provocados em grande maioria, pela presença de bactérias encontradas no intestino de animais, como a salmonela e a E. coli. Em 1993, um
tipo de E. coli foi identificado como a causa da morte
de sete crianças que comeram hambúrguer no noroeste do país. Esses casos levaram restaurantes e
as redes de lanchonete a banir de seus cardápios o
hambúrguer malpassado.
a sistema é uma solução de compromisso entre as demandas de uma maior intervenção do govemo feita por grupos de defesa dos consumidores,
e a auto-regulamentação proposta pelas empresas.
Começando pelos grandes matadouros, as empresas terão de desenvolver novos padrões sanitários
em suas operações e adotar métodos científicos
para detectar a presença de salmonela e das formas
mais comuns de E. coli nas carcaças.
No caso da salmonela, haverá também inspeção
dos laboratórios do próprio FSIS, a partir de amostras
fornecidas regularmente pelos matadouros e frigoríficos.
O novo sistema será aplicado em estágios. Empresas
menores terão até 42 meses para se enquadrar.
As mudanças afetarão os frigoríficos do Brasil
e de outros países que exportam carnes e subprodutos para o mercado americano, pois as novas regras
valerão também para os importadores.
Há alguns anos, os laboratórios de inspeção
mantidos pelo Ministério da Agricultura brasileiro
passaram por uma reforma de seus métodos, depois
que o FSIS proibiu a entrada de carne brasileira nos
EUA. Nos EUA, a adoção do novo sistema custará
cerca de US$80 milhões por ano aos processadores
de carnes e de aves nos primeiros quatros anos, e
US$110 milhões por ano, a partir daí. Segundo o administrador da FSIS, Michel R. Taylor, isso representará para a indústria aumento de um décimo de
centavo de dólar por libra peso no custo médio do
produto. Mas os EUA economizarão entre US$1 biIhão e US$4 bilhões por ano em despesas médicas e
hospitalares e horas de trabalho perdidas por causa de
doenças, estima Taylor.
Grupos de defesa do consumidor disseram que
o novo sistema precisa ser afinado, mas aplaudiram
seu formato, que dá a responsabilidade primária da
inspeção à indústria e deixa ao governo a função supervisora. Gary M. Weber, diretor de saúde animal e
inspeção da Associação Nacional dos Pecuaristas
classificou o plano anunciado por Clinton corno o primeiro passo na montagem de um sistema de prevenção com base científica.·
O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
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e Srs. Deputados, o desemprego nunca foi tão alto
no mundo desenvolvido como na época atual. Deixou de ser um fenômeno conjuntural de natureza cíclica e, ao que parece, tomou-se uma ameaça permanente.
A mitologia grega registra que Prometeu roubou o fogo do Olimpo para dá-lo aos homens e com
isso foi possível o uso e o desenvolvimento do conhecimento técnico, mas não previu que os deuses
~e vingariam dos homens...
Existem 850 milhões de desempreg?ldos e subempregados no mundo! Para eliminar esse desemprego estrutural, seria necessário gerar, até o ano
2000, cerca de 1 bilhão de empregos, meta utópica,
segundo a OIT.
Esses números mostram que o desemprego já
é um dos maiores desafios da humanidade. E poderá tomar-se cada vez mais complexo à medida que
o progresso tecnológico difundir-se no mundo subdesenvolvido, se não houver criteriosa seleção dos
investimentos em educação, infra-estrutura e programas econômicos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recusome a aceitar o fatalismo de que a humanidade não
encontrará meios de superar esse problema. Certamente, a economia política, a ciência, a tecnologia e
a enorme capacidade de pensar e agir da humanidade encontrarão os meios de evitar que homens e
mulheres sejam condenados à desesperança em
meio à abundância.
Opções existem. Basta considerar as imensas
possibilidades de trabalho que podem se abrir, inclusive através da cooperação internacional, para eliminar a pobreza, a ignorância e a doença em que vivem mais de dois terços da população mundial.
Esse, aliás, deveria ser o verdadeiro sentido da
globalização e não obter lucros a qualquer custo,
ainda que o preço seja o desemprego crescente e a
excessiva concentração de poder e de renda em
meia dúzia de países e num grupo reduzido de ricos
e poderosos que dominam essas nações e que são
indiferentes ao que possa ocorrer nos países periféricos.
No Brasil, o desemprego ainda está longe de
ser um problema estrutural resultante de rápidas
transformações tecnológicas, embora em alguns setores isso possa ser uma realidade.
Os níveis atuais de desemprego são muito
mais conseqüências de políticas macroeconômicas
equivocadas do Governo do que dos fatores recessivos observados nas economias afluentes.
Nessas circunstâncias, as possibilidades de
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expandir o nível de emprego são grandes, desde
que se retome a construção do País, estimulando-se
os setores intensivos de mão-de-obra, como é o
caso da construção civil, da agricultura, do turismo e
dos pequenos negócios.
Uma política dessa natureza significaria baratear o custo da mão-de-obra por unidade de produto,
evitando-se, como ainda ocorre, o uso de incentivos
fiscais e financeiros que alteram os preços relativos
dos fatores em favor do uso de capital.
A propósito, quero referir-me a quatro projetos
de lei que ora tramitam no Congresso Nacional, pela
alta importância que têm para o apoio e fomento da
mi~ro e pequena empresa e, portanto, para reduzir o
de,semprego e gerar novas oportunidades de ocupaç~o.

O primeiro deles é o PSL nO 31/96, em tramitação no Senado Federal, que dispõe sobre um novo
regime fiscal para as micro e pequenas empresas.
Trata-se de iniciativa que terá grande impacto na dinamização desses negócios, na geração de empregos e no resgate da economia informal.
O segundo é o PLS nO 32196, também em tramitação naquela Casa, que institui tratamento diterenciado, simplificado e favorecido à microempresa
e à empresa de pequeno porte, no tocante a normas
de registro público, ao regime previdenciário e ao
apoio creditício, materializando o tratamento prioritário a esses negócios determinados pelos arts. 179 e
180 da Constituição Federal.
O terceiro é o PL nO 3.735/93, em tramitação
na Câmara dos Deputados, que cria a sociedade de
interesse econômico, tipo de empreendimento que
permitirá a associação mercantil dos pequenos negócios, para compras, vendas e prestações de serviços em comum, assim como a participação dessas
empresas nas concorrências públicas, mercado hoje
restrito às grandes firmas.
O quarto é o PL nll 3.768/93, em tramitação
nesta Casa, que dispõe sobre a participação do capital estrangeiro nas micro e pequenas empresas
sob a forma de sociedade por conta de participação,
permitindo-se ao sócio estrangeiro a remessa integral para o exterior do lucro correspondente à sua
participação no negócio e a isenção do Imposto de
Renda sobre as respectivas remessas.
O seu alcance é enorme, tendo em vista que
permitirá a formação de joint ventures para explorar
as grandes possibilidades do mercado externo, em
especial do Mercosul, mediante o aproveitamento do
nosso imenso potencial agro-industriaJ.
Todavia, SrIs e Srs. DeputadÓs, essas proposi-
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ções demanuarão muito tempo para se transformarem em lei, razão pela qual se deveria dispensar tramitação especial, nas duas Casas do Congresso,
tendo em vista que precisamos, urgentemente, encontrar meios de evitar o crescimento do desemprego e gerar novos postos de trabalho.
O ideal seria que a esses projetos fosse dispensado o tratamento regimental da urgência urgentíssima, a fim de que eles possam ingressar diretamente na Ordem do Dia do Plenário das duas Câmaras, ou, se isso for inviável, que o mesmo regime
seja adotado nas Comissões em que tramitam.
Conclamo, pois, os nobres colegas, especialmente os Líderes de partidos e blocos, a darem o
apoiamento necessário à aprovação de requerimentos nesse sentido, pois, assim fazendo, estarão dando uma enorme contribuição ao crescimento do País
e à paz social.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Sem revisão do orador.)- Eminente Presidente WiIson Campos, na qualidade de Presidente da Frente
Parlamentar pela Segurança Pública Nacional, fizemos um arrazoado, e peço a V. EX- que autorize a
sua divulgação. Inclusive, hoje está sendo votada
proposta do Deputado Moreira Franco nesse sentido, a quem queremos agradecer por ter atendido a
nossa sugestão e feito algumas mudanças. Mas, na
proposta, há mudanças danosas à segurança pública, como a que se refere ao art. 241, com a municipalização da Polícia Militar.
Nosso pronunciamento, Sr. Presidente, referese mais à Polícia Ferroviária Federal, polícia que
existe há quase 200 anos. Estamos pedindo ao Presidente da República, agora autorizado pela PEC nll
174, que determine sejam os atuais policiais da
Rede e da ceru efetivados nos quadros, de acordo
com o art. 144 da Constituição.
Eis a íntegra do dicurso:
Reza a Constituição Federal, no inciso XIV do
art. 211 que cabe à União organizar e manter a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária e a Polícia Ferroviária Federal. De acordo com § 31! do art. 144, a Polícia Ferroviária Federal, instituída como órgão permanente e estruturado em carreira, destina-se, na
forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. O Decreto nll 1.832, de 5 de março
deste ano, revogou o de nl! 90.959, de 14 de fevereiro de 1985, que responsabilizava a Polícia Ferroviária pelo policiamento da ferrovia, limitando-Ihe a
competência a uma simples ação de vigilância. Dessa maneira, nega-se à Polícia Ferroviária Federal a
própria razão de ser, sujeitando-a a uma quarentena
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legal que só prejuízos acarreta ao patrimônio do Estado e ao serviço público.
Promulgada a Constituição, subordinou-se a
Polícia Ferroviária Federal ao Ministério da Justiça,
como parte do Sistema de Segurança Pública~ Em
1992, instituiu-se por lei o Departamento de Polícia
Ferroviária Federal. A Medida Provisória nQ 886, de
30 de janeiro de 1995, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios,
manteve o Departamento de Polícia Ferroviária Federal no organograma do Ministério da Justiça, vinculado à Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública. Conforme está no
Decreto nQ 1.796, de 24 de janeiro deste ano, o quadro demonstrativo de cargos em comissão inclui a
·Polícia Ferroviária Federal em sua estrutura regimental.
Segundo consta na PEC nQ 174/95, com parecer favorável na CCJR e em tramitação nesta Casa,
competirá ao Presidente da República a atribuição
exclusiva de estruturar os ministérios e os órgãos da
administração pública, bem como a transformação
de cargos, sem ônus para o Tesouro. Haverá, assim, todas as condições para estruturar e regulamentar o Departamento de Polícia Ferroviária Federal, que passaria a dispor da competência dos policiais lotados na RFFSA e na CBTU. Hoje, o patrimônio físico do sistema ferroviário brasileiro eleva-se a
alguns bilhões de reais, à mercê dos furtos, das depredações e do desgaste resultantes da negligência
com que é protegido. Quando toma corpo o programa de desestatização da Rede Ferroviária Federal,
impõe-se reavaliar os aspectos que dizem respeito
ao policiamento e à segurança do modal ferroviário,
levando-se em conta a sua especificidade e a sua
importância. Note-se que uma parte substanciosa do
acervo da RFFSA - viaturas, aparelhagens diversas,
armamentos, transceptores de VHF, uniformes não será transferida para as futuras concessionárias
da Rede, necessitando, por isso, da fiscalização da
Polícia Ferroviária Federal.
Não são poucas as vantagens advindas da estruturação e da regulamentação desse Departamento: a valorosa classe dos policiais ferroviários terá
satisfeitas algumas das suas reivindicações; não haverá conflito de comando na execução das tarefas
de policiamento; as deficiências da segurança patrimonial poderão ser sanadas em curtíssimo prazo; o
custo de implantação é baixo; serão evitadas perdas
de pessoal, de instalações e de material da União;
as fronteiras internacionais passarão a ser fiscalizadas com maior rigor. No momento em que Brasil, Ar-
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gentina, Uruguai e Paraguai se empenham na consolidação do MERCOSUL, é descabido que o transporte ferroviário se contraponha ao projeto de desenvolvimento brasileiro, deixando-nos em desvantagem com relação aos nossos vizinhos da América
do Sul.
Essa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a conclusão a que chegou o -1 Q Fórum da Região Sul em
Apoio à Frente Parlamentar de Defesa da Segurança Pública", realizado em Porto Alegre, nos dias 3 e
4 deste mês de julho. Confiamos em que o Presidente Fernando Henrique Cardoso tomará, atendendo aos interesses maiores do País, as medidas necessárias para que o Departamento de Polícia Ferroviária Federal continue a zelar por nossas ferrovias, garantindo, assim, a circulação das riquezas
com que estamos construindo um Brasil mais próspero e mais justo.
O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e Srs. Deputados, os jornais de hoje noticiam que a -bola da
vez- na crise bancária que assola o País é o Banco
Bamerindus. Trata-se de uma ocorrência que tem
duas particularidades: é um dos maiores bancos do
Brasil e o detentor do seu controle acionário é o Senador Andrade Vieira, ex-Ministro da Agricultura.
O elemento que mais ressalta de todo esse
episódio é a total falta de transparência com que
essa questão (a da crise bancária) vem sendo tratada pelo Governo. Para além de outros aspectos, o
Presidente e sua equipe econômica, não se sabe
por procuração de quem, decidiram conduzi-Ia como
um negócio que interessa apenas ao Executivo e
aos banqueiros, como se não fosse algo que diz respeito de maneira profunda e direta ao conjunto da
população e dos Poderes Públicos do País.
É muito estranho, Sr. Presidente e Srs. Parlamentares, que o Presidente da República reuna-se
com um banqueiro para decidir se o banco será ou
não socorrido com recursos do contribuinte, corno
. fez no dia de ontem, no Palácio do Planalto. É verdade que esse Govemo cada vez mais vem se reduzindo e agindo como uma espécie de -Comitê Exacutivo a Serviço da Especulação Financeira-, mas
isso é um problema que o País tem que enfrentar de
modo mais abrangente. Mas, o que se trata agora é
que, especialmente o Poder legislativo, não pode
aceitar que o Presidente se esqueça de que ele preside uma república e passe a tratar os assuntos do
Estado corno se fosse algo do exclusivo interesse do
Governo e dos banqueiros.
Note-se, SrIs e Srs. Parlamentares, que esta
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crise do sistema bancário não começou ontem. Ao
contrário é algo que se arrasta desde o ano passado.
Especificamente no tocante ao problema do
Bamerindus a situação é verdadeiramente grotesca:
todos os especuladores sabem que há muito tempo
(e promovem verdadeiro ataque contra o seu patrimônio) de todos os detalhes da evolução da situação daquela empresa, já no que diz respeito aos
correntistas e aplicadores comuns, nada sabem.
Mais grave, o Governo, que deveria representar os
interesses da sociedade, age em favor dos lobistas
privados.
Como sabemos não são todos que, no Legislativo, assistem inertes a este verdadeiro descalabro
promovido pelo Executivo. Tem sido intenso o esforço de vários Parlamentares, e deste Deputado, juntamente com os companheiros Milton Temer e José
Pimentel, para viabilizar o funcionamento de uma
CPI que investiga a relação dos bancos oficiais com
os bancos privados, a natureza e o sentido deste famigerado Programa de Ajuda aos Bancos - PROER,
para que o povo tome conhecimento de que deste
Governo frente aos banqueiros o caracteriza como o
"Governo dos ricos".
Sr. Presidente, solicito a V. EX- a divulgação
deste pronunciamento na A Voz do Brasil.
O SR. PAULO FEUÓ (PSDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs.
Deputados, quero apelar ao Sr. Ministro da Justiça
para que examine a possibilidade da instalação de
uma Delegacia da Polícia Federal no Município de
Campos dos Goytacazes, região norte do Estado do
Rio de Janeiro.
O Município de Campos, Sr. Presidente, é um
dos maiores do Estado do Rio de Janeiro, com uma
população de cerca de seiscentos mil habitantes,
constituindo-se no centro político, econômico, social,
cultural e financeiro de uma importante região, hoje
conhecida por suas riquezas naturais, sobretudo
considerando os vastos e ricos lençóis petrolíferos
que ali foram descobertos em seu litoral e também
no continente.
Em Campos temos uma das maiores bacias
petrolíferas de todo o mundo, explorada pela Petrobras, de modo continuado, há mais de vinte anos,
crescendo, neste período, as descobertas de novos
campos. As instalações da Petrobras, de grande valor econômico e de interesse da União, se notam em
todos os ambientes de Campos, bem como de municípios vizinhos. Isto, isoladamente, já serviria de embasamento a este pleito.
Entretanto, não somente a Petrobras está em
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Campos dos Goytacazes. O Município abriga uma
universidade estadual. Trata-se do maior complexo
de ensino superior do Estado, instalando-se em múltiplos conjuntos que já começam a abrigar milhares
de estudantes dos mais diversos cursos superiores,
reunindo a nata da cultura e do magistério fluminenses. A Universidade Estadual do Norte Ruminense
se faz respeitada, simbolizando o que há de mais
sério e correto no ensino deste nosso País.
Em campos dos Goytacazes temos, ainda, um
campus avançado da Universidade Federal Fluminense. Além disto, o Município abriga oito escolas
isoladas de ensino superior.
É seguramente, um dos maiores parques da
agroindústria brasileira, com forte vocação para os
segmentos agroaçucareiros, desenvolvendo forte indústria de álcool, de açúcar e de demais derivados
da cana-de-açúcar.
Há cerca de dez anos uma Delegacia da Polícia Federal que existia em Campos foi desativada
sem que qualquer explicação fosse dada pelo Ministério da Justiça à população e à sociedade campista.
Após este evento, confirmando-se o equívoco daquela medida extrema, o Poder Judiciário da União
instalou-se em Campos e, já há oito anos, temos, no
Município, a Justiça Federal funcionando de modo
ininterrupto, com grande volume de processos.
Mesmo assim, nenhum empenho se verificou,
por parte do Ministério da Justiça, para que a Polícia
Federal Judiciária se instalasse em socorro e apoio
ao Poder Judiciário, sendo certo que a Delegacia da
Polícia Federar"mais próxima de Campos dista desta
cidade cerca de cem quilômetros.
Quando necessário, a Justiça Federal em
Campos requisita os serviços da Delegacia da Polícia Federal que se encontra há mais de uma hora
em deslocamento rodoviário, dificultando, desta forma, o cumprimento, por parte da Polícia, de todos os
procedimentos que lhes são cabíveis no desenvolvimento do processo que a Justiça Federal há de julgar no Município de Campos dos Goytacazes.
A simples observação destes fatos já revela o
descompasso existente no trabalho da Justiça Federal que está em Campos, quando o problema pode
ser facilmente solucionado, se houver vontade política por parte do Ministério da Justiça em mandar instalar uma nova Delegacia da Polícia Federal naquele
Município.
Assim, dirijo este apelo ao Sr. Ministro Nelson
Jobim na certeza de que S. EX- há de responder favoravelmente a este pleito, determinando a imediata
instalação daquela Delegacia da Polícia Federal no
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Municfpio de Campos dos Goytacazes, pois a demanda de atos e de fatos assim o exige, sobretudo
para que haja perfeita colaboração da Polfcia Federal com a Justiça Federal, nos assuntos pertinentes
a cada segmento e no interesse da sociedade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, SrIs e
Srs. Deputados.
O SR. JOSÉ FRITSCH (PT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, ao usar da tribuna nesta tarde, quero manifestar o meu repúdio ao Secretário de Justiça do Estado de Santa Catalina, que deixou de repassar desde maio deste ano o recurso destinado à prestação
da Assistência Judiciária à população carente de
Santa Catarina.
O bloqueio desses recursos deixam sem assistência da Justiça as pessoas pobres que não têm
como pagar, por contra própria, um advogado e as
custas judiciais.
É mais um ato arbitrário do Governador Paulo
Afonso Vieira, que gasta elevadas somas em dinheiro público para fazer propaganda, enquanto que um
direito constitucional da população é tolhido sem nenhuma explicação oficial.
Quero agora parabenizar a torcida, os jogadores e a Diretoria da Associação Chapecoense de Futebol pela conquista do Campeonato Catarinense de
Futebol de 96 contra o Joinville Esporte Clube, que
não compareceu ao Estádio índio Condá no último
sábado, perdendo os pontos. A Chapecoense já é
campeã de direito, esperamos que o Tribunal de
Justiça Desportiva de Santa Catarina não tire do
Verdão do Oeste o direito de ser campeão de fato,
tftulo este que a torcida verde e branca espera há
muitos anos.
Solicito que este pronunciamento seja divulgado no programa A Voz do Brasil.
O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, estive reunido, dia 6 de julho passado, com a diretoria da Associação dos Seringueiros de Machadinho do Oeste, Estado de Rondônia, ocasião em que tive oportunidade de dar conhecimento aos seringueiros daquela região, sobre
o Programa de Desenvolvimento do Extrativismo PRODEX, aprovado pelo Banco da Amazônia e pela
SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia), em março deste ano, e sancionado por
decreto presidencial, em junho passado.
Entre as dificuldades enumeradas pelos seringueiros, Sr. Presidente, duas delas foram elencadas
como priolitárias:
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- a primeira é justamente a carência de apoio
oficial, para incentivar a prática do extrativismo da
castanha, da borracha, do palmito e de outras essências florestais, pelos filhos e por outras pessoas
que queiram aprender o offcio de viverem na floresta
e dela extrafrem o sustento, principalmente, a abertura de ·colocações· de seringas, a industrialização
correta da produção, a comercialização e o transporte. Os seringueiros ficaram muito satisfeitos com o
PRODEX;
- a segunda maior dificuldade é justamente a
falta de apoio das autoridades municipais, estaduais
e federais, no sentido da proteção das reservas extrativistas.
Estas reservas já estão delimitadas nos mapas, mas, na prática, não estão protegidas, não estão fiscalizadas, dando margem às invasões, às grilagens, às derrubadas, à exploração madeireira irresponsável e, conseqüentemente, à expulsão dos
que vivem da floresta e inviabilizando a atividade seringueira na região. Além do mais, SrIs e Srs. Deputados, são
constantes as ameaças de morte, quando qualquer
membro da Associação dos Seringueiros denuncia a
pirataria na selva.
Sr. Presidente, no Municfpio de Machadinho foram deixadas 17 reservas extrativistas, mas todas
estão sendo depredadas. Para algumas delas já não
há mais solução, pois as derrubadas já estão muito
avançadas.
A reserva extrativista de Jacundá, que se estende das proximidades da sede do Municfpio até o
distrito de Tabajara, delimitada em 1988/1989 pelo
Governo Jerônimo Santana, já está invadida, tendo
grupos de f~endeiros e madeireiros se apossando
de áreas de até 30 mil hectares, de onde estão extraindo, criminosamente, a madeira que está saindo
em carretas, via Municfpio de Cujubim.
Estas denúncias são muito fortes e carece, Sr.
Presidente, de uma atuação mais enérgica do Incra
e do Ibama, para coibirem abusos e desrespeitos
tão grandes contra os seringueiros e extrativistas de
Rondônia.
O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrIs e Srs. Deputados, desde quando assumiu o Govemo do Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Governador Marcelo Allencar vem dando especial atenção
para o ensino de Plimeiro Grau, destinando recursos
para sua implementação e estabelecendo metas a
serem atingidas até o final de sua gestão.
Destaque-se, neste esforço, o Programa de
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Municipalização do Ensino - PROMURJ, que ano
após ano vem transferindo aos Municípios a responsabilidade do ensino de 12 grau, cumprindo ao Estado a missão de assistir, repassando recursos, e de
fiscalizar aquela área, respondendo as municipalidades pela aplicação do conteúdo escolar e pelo cumprimento das bases curriculares.
Agora no mês de junho, Sr. Presidente, o Govemador Marcello Allencar assinou convênio que
transfere para sessenta e oito prefeituras do interior
a responsabilidade do ensino, de 12 grau, conforme
noticiado pela melhor imprensa do Estado do Rio de
Janeiro. O acordo permite que oitenta e quatro mil
alunos de oitocentas e setenta escolas da rede estadual sejam absorvidos pelo PROMURJ.
Pelo convênio, cumpre ao Estado repassar aos
Municípios cerca de nove milhões de reais. As Prefeituras assumirão gradativamente o ensino fundamental, reservando o Estado sua maior atenção ao
chamado ensino médio, de 22 grau.
Em 1994, o Programa de Municipalização do
Ensino havia alcançado apenas dezessete municípios. No ano seguinte, 1995, o Programa atingiu. a
setecentas e setenta e seis escolas. Neste ano, conforme já afirmado, são oitocentas e setenta escolas.
Para 1995 este número deve ser acrescido em cerca
de quinze por cento.
Percebe-se, com essas informações, que o
Govemo do Estado do Rio de Janeiro vem buscando
adequar sua política de ensino e de educação aos
ditames da Constituição de 1988, que exige dos govemantes toda atenção para o ensino básico e fun~
damental.
A par disto, quer o Governador Marcello Allencar utilizar recursos do Programa Comunidade Solidária para aquisição de cestas básicas de ensino e
de saúde, bem corno no transporte escolar, beneficiando cerca de trezentos mil alunos. Neste sentido,
já foi assinado convênio, recebendo o Estado da Comunidade Solidária cerca de nove milhões de reais,
que estão sendo repassados a trinta e seis Municípios do interior fluminense.
Quero parabenizar o Governador do Estado do
Rio de Janeiro pela adoção das medidas aqui comentadas, reconhecendo o muito que vem sendo
feito em favor do ensino, privilegiando não somente
os grandes e "mais importantes Municípios, mas alcançando, também, as comunidades e as Prefeituras mais pobres do interior do nosso Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, SrlIs e
Srs. Deputados.
O SR. URCINO QUEIROZ (BlocolPFl - BA.
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Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrlIs e Srs.
Deputados, inicialmente gostaria de manifestar a minha alegria e o meu orgulho por haver este Plenário,
em data memorável e em primeiro tumo, aprovado a
CPMF, que destinará mais recursos para o Sistema
Único de Saúde.
. Em certos momentos, toma-se difícil entender
o discurso de determinados partidos. Há poucos instantes, .ouvi um nobre Deputado do PT citar o Relatório de Desenvolvimento da ONU, versão 1996, e
defender a derrubada da CPMF no segundo turno
da votação. A meu ver, é uma incoerência. Não posso aqui determinar que este ou aquele setor da 50ciedade se pronuncie favoravelmente à aprovação
de novos recursos para a Saúde. Mas devemos esclarecer que um país só existe quando há fratemidade, união e solidariedade.
O Relatório citado pelo Deputado, na verdade,
ressalta que o Brasil, a Guatemala e o Panamá ocupam os três últimos lugares em indicadores sociais.
Ora, um dos indicadores sociais mais fortes e mais
importantes, em qualquer país, é a saúde. Num país
onde os 20% mais pobres conseguem ganhar 564
dólares-ano per caplta, ou seja, 10% do rendimento
per capita normal do cidadão brasileiro, é evidente
a necessidade do apoio do Governo e da sociedade.
Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, tenho
lido com preocupação, mas com muita atenção, o
noticiário da imprensa, a respeito da aprovação da
CPMF. Causa-me espécie determinado tipo de comentário. Como pode um tributo de 0,20% gerar um
impacto de 1,5 pontos percentuais na inflação brasileira ao mês? Isso é um despropósito. Os 0,20% da
CPMF gerarão no máximo 4 bilhões de reais, e com
aqueles juros que serão pagos pelo Govemo brasileiro - não sou contra o PROER, quero deixar bem
claro - ele consumiu 60 bilhões de reais. Os juros desse dinheiro não geram impacto inflacionário, mas o imposto no percentual de 0,20% sobre a movimentação
financeira, mesmo não estando em vigor já criou um
impacto danoso nas Bolsas de Valores do Brasil.
Sr. Presidente, é preciso que todos nós - elite
e povo humilde - entendamos que os recursos são
necessários para reverter a situação de vergonha
neste País, que tem um dos mais altos índices de
mortalidade infantil e de mortalidade matema no
mundo, o que é vergonhoso para uma nação que se
preze, onde surgem - e convivemos com elas doenças medievais, doenças que freqüentavam a
Europa no final da Idade Média.
Ainda temos aqui - importando doenças que
nos colocam como um país de último mundo, corno
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a epidemia de dengue, com a presença do Aedes
Aegypti, o mosquito transmissor da dengue - a possibilidade muito clara, não remota, Sr. Presidente, do
retomo da febre amarela, erradicada no nosso País
ainda no começo da República.
Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, é necessário que aqueles que votaram pela CPMF mantenham a dignidade do seu voto, porque votaram
com a classe humilde deste País. É preciso haver
sensibilidade daqueles que, por motivos ideológicos
ou filosóficos, votaram contra esta matéria. É-lhes
dada a oportunidade de reverter o seu voto.
Aqui, Sr. Presidente, em nome da coerência
política, em nome da dignidade de um partido com
um passado de lutas, lanço o meu apelo para que o
Partido dos Trabalhadores entenda que deve lutar,
quando nada, por todos os trabalhadores, e não
apenas pelos trabalhadores do ASC Paulista - que
têm planos de saúde e estão bem situados economicamente. É verdade que esses trabalhadores necessitam do apoio de todos n6s, mas neste momento
quero ser a voz daquele deserdado que precisa e
deve ser ouvido, mas sua voz não basta para repercutir em todo o País.
Sr. Presidente, Sr'Is e Srs. Deputados, este é o
momento de rasgarmos o véu que encobre coisas
que não podem continuar encobertas neste País,
com o terrível desnível econômico existente entre
Nordeste, Sul e Sudeste, com seus terríveis indicadores sociais e de saúde. Enquanto no Sudeste
morrem cerca de doze crianças por mil nascidas vivas, em regiões do Nordeste ainda morrem cem
crianças por mil nascidas vivas. É contra essa vergonha, essa mácula, que levanto minha voz e faço
do fundo do coração este apelo aos nobres colegas:
aprovemos, em segundo turno, a CPMF, para a redenção daqueles deserdados, abandonados, esquecidos, aviltados e humilhados que, através da nossa
voz, demonstram seus anseios e se desnudam para
o País na sua inteireza.
O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'Is e Srs.
Deputados, gostaríamos de alertar os colegas para
um problema que vai ocorrer no Congresso com relação aos aposentados.
Teima-se em querer descontar dos aposentados contribuições previdenciárias. Isso é uma infringência de ordem legal e constitucional. Quem se
aposenta, pagõü -õurante a Vida toda para ser aposentado. Depois de aposentádQ,-não.pbde, não deve
e não tem o direit&-de.:pâgar. pórque não tem mais
contrapartida: Toda contribuição que o cidadão faz é
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em função da contrapartida, do retomo. O aposentado, ao contribuir para a Previdência, não receberá
depois mais nada, pois a legislação que está aqui
tramitando não diz que o aposentado terá direito ao
menos a um funeral, a uma sepultura. Só assim se '
justificaria a contribuição do aposentado.
Por outro lado, Sr. Presidente, teima-se e insiste-se em retirar do aposentado algumas vantagens.
Ora, a maioria dos países do mundo trata bem seus
aposentados, dando-Ihes o que lhes é devido, com
.regras permanentes, objetivando a oferecer-lhes
uma vida final condigna como, seres humanos.
No Brasil, vez por outra, surgem medidas que
visam a tomar o aposentado cada vez mais desgastado e descapitalizado, vindo a ter, em conseqüência, um término de vida não condigno.
Não podemos aceitar isso. Gostaríamos de
orientar ou aconselhar o Govemo - se pudermos ser
ouvidos - no sentido de que é preciso que os aposentados brasileiros tenham tranqüilidade e não vivam sob o impacto permanente do terrorismo das
mudanças na legislação. O pouco tempo que lhes
resta de vida deverià ser vivido com tranqüilidade.
Agora, ouço do Ministro da Previdência Social
que os aposentados não devem pagar a CPMF. Parabéns ao Sr. Ministro, porque a CPMF é um imposto cruel, progressivo e bitributârio. Não é s6 quem
assina cheque que vai pagar esse imposto. Também
a maioria dos pobres, ou quase todos, pagarão a
CPMF, que estará embutida no produto industrializado e, conforme as etapas de industrialização, a
CPMF se multiplicará nas etapas de produção. Uma
camisa poderá receber dois impactos de CPMF; um
veículo, cinco, pois as etapas de produção de um
veículo são cinco. Então a CPMF vai ser cinco vezes
aplicada ao consumidor contribuinte.
Sr. Presidente, Sr'Is e Srs. Deputados, meus
aplausos ao Ministro da Previdência, que retira dos
aposentados a obrigação de pagar a CPMF. O ideal
seria que esse imposto não tivesse sido aprovado,
mas já que o foi, não temos nada mais a dizer. Gostaríamos que a CPMF estivesse integrada na reforma tributária. Uma reforma tributária se faz quando o
índice do PIB alcança percentual astronômico, como
o atual, que já vai a 31 %. Quando isso ocorre, exige
a Nação que o Govemo reforme a tributação, faça
uma reforma do sistema corno um todo e busque
realmente o equilíbrio, a fim de ,que'não haja descapitalização generalizada, distribuição' de renda menor e empobrecimento maior da população.
Gostaríamos que isso fosse entendido. É muito
simples explicar a CMPF. Ela até poderia existir,
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desde que pudéssemos extinguir outros penduricalhos: contribuição, tributos e taxas - que hoje são
quase ou mais de cinqüenta - que atormentam, a
vida dos brasileiros.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
fazer um apelo ao Presidente da República, para
que S. EX- olhe com carinho o problema dos aposentados brasileiros e evite atacar o seu lado mais
frágil, que é a descapitalização, a fim de que eles
possam morrer tranqüilos, com dignidade e bem tratados.
Era o que tinha a dizer.
O SR. EMANUEL FERNANDES (PSDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, a atividade política, quando
exercida com convicção, vontade e sabedoria demanda um louvável esforço humano. Algumas pessoas desenvolvem esse esforço com mais responsabilidades; outras, com menos. Entretanto, há uma figura na política que merece respeito: o militante.
Longe dos holofotes e das Câmaras, o militante personifica a convicção. Ele luta por suas idéias,
por seu partido e por seus candidatos, anonimamente, na certeza de que contribui para o engrandecimento de sua terra e sua gente.
Em São José dos Campos, no PSDB, um grupo de pessoas, a maioria na faixa dos 30 anos, se
dispôs a exercer esse papel de militante. Nos últimos oito anos houve uma demonstração de garra e
de trabalho por parte desses militantes. Dentre esses militantes havia um que era sempre o primeiro a
chegar às reuniões semanais, que mais contribuía
com idéias de brindes e panfletos para as eleições e
que cumpria religiosamente o seu trabalho de panfletagem e de militância. Esse militante era um pouco mais velho que a turma: tinha quase ao anos. Era
o Prof. Federico.
Ontem, 15 de julho de 1996, o Prof. Federico
morreu. Com ele morreu um grande militante do
PSDB de São José dos Campos. Nós, os demais
militantes vamos continuar a sua luta. Vá com Deus,
Professor.
O SR. ARMANDO ABíuo (BlocoIPMDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria deixar registrado nos Anais desta Casa
que no final da semana próxima passada nós, como
médicos, tivemos a'oportunidade de participar de vários encontros no meu Estado, a Paraíba, em que foram discutidos os problemas de saúde que afetam
aquele Estado. E, contraditando a argumentação do
nosso Deputado Gerson Peres, quando questiona a
validade e o efeito da aprovação da CPMF, lá con-
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seguimos sentir que existe no semblante de cada
paraibano um sentimento de gratidão ao Congresso
Nacional pela aprovação da CPMF, que carreará recursos para que o Ministro da Saúde tenha condições de enfrentar as endemias e epidemias que atualmente assolam o nosso País.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ROBERTO VALADÃO (BlocoIPMDB _
ES. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, quero fazer hoje uma confissão interessante: estou estarrecido com o que vem acon'"
tecendo no meu Estado do Espírito Santo.
Sr. Presidente, nos governos militares havia
uma perseguição eleitoral muito grande, pois os govemos estaduais retinham os recursos de convênio
das prefeituras para fazer política. Depois veio a democracia, mas o mesmo fato continua ocorrendo,
apesar de termos um Governador do PT, que originariamente sempre defendeu a democracia, como o
antigo MDB e o meu partido, o PMDB.
O Sr. Governador do Espírito Santo, Vítor
Buaiz, está praticando os mesmos atos da 9itadura
militar, ou seja, retendo os recursos enviados pela
União aos Municípios através dos convênios para fazer política, para proteger os candidatos deste ou
daquele partido, desde que estejam alinhados com a
política do seu governo.
Na minha cidade, o Sr. Governador está praticando este ato lesivo aos interesses da coletividade.
O mais interessante nessa questão da retenção dos
recursos é que lá há um candidato do PT e esta retenção de recursos da Prefeitura, obtidos mediante
convênio com a União, é para proteger um candidato que não é do PT, o que é um fato grave para o
partido.
Sr. Presidente, faço um apelo ao Governo Federal no sentido de procurar, através dos Ministérios, evitar a remessa de recursos aos Municípios
por iPltermédio do Governo do Estado, que está prejudicando os Municípios com a retenção desses recursos e está-se utilizando disso para fazer política
partidária, beneficiando os candidatos que lhe é simpático em algumas cidades.
Essa prática está prejudicando vários Municípios do Espírito Santo, porque esses recursos são
preciosos para o desenvolvimento das nossas comunidade.
Era o que tinha a dizer.
O SR. EDINHO BEZ (BlocoIPMDB - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~S e Srs. Deputados, falo nesta oportunidade sobre a CPMF.
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Depois de muita discussão aqui na Câmara e
também fora dela com os segmentos envolvidos - e
aí poderíamos citar representantes das associações,
de sindicatos, da área govemamental, dos hospitais,
dos empresários- chegamos à conclusão de que
precisaríamos mudar a proposta original do nosso
Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene. Depois ·de muitas conversas e reuniões, chegamos à conclusão de
que deveríamos reduzir o prazo de vinte e quatro
para treze meses, ficando caracterizado que realmente a CPMF foi aprqvada, como di~ o próprio
nome, como uma contribuição provisória por um período de treze meses.
Atendendo ao apelo dos hospitais públicos e
privados quanto à falta de condições de trábalho e,
conseqüentemente, de assistência aos doentes,
nós, do PMDB, estivemos reunidos com outras Lideranças dos demais partidos e entendemos que deveríamos aprovar a CPMF provisoriamente por apenas treze meses, com o objetivo de salvar momentaneamente a saúde deste País. Assim fizemós: aprovamos a matéria. Ocorre que também foi acordado
que iríamos isentar os aposentados que ganham até
dez salários mínimos do pagamento da Contribuição
Provisória sobre Movimentação Financeira.
Estou preocupado, Sr. Presidente. Ainda teremos a votação em segundo tumo, e vou cobrar das
Lideranças que os aposentados que ganham até
dez salários mínimos sejam isentos.
Estamos defendendo os aposentados. Na reforma da Previdência muita coisa distorcida foi informada à população. Era como se estivéssemos prejudicando os aposentados. Pelo contrário, vamos
provar à população que a reforma jamais irá prejudicar os aposentados e que algumas emendas, que, a
princípio, caracterizaram prejuízo, foram apenas parte do todo que queremos para o bem dos aposentados. Prova disso é que estamos defendendo 9ue os
aposentados fiquem isentos da contribuição. E o mínimo que podemos fazer.
Gostaria de chamar a atenção das Lideranças
do Govemo e também do Ministro Adib Jatene para
que facilitem o nosso trabalho na segunda votação.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PHILEMON RODRIGUES (BlocoIPTB MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs
e Srs. Deputados, na semana passada dei entrada
nesta Casa num projeto de lei que dispõe sobre o
contrato de gestão entre a União e as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica.
Este projeto de lei visa a trazer ao debate par-

Quarta-feira 17 20285

lamentar a figura do contrato de gestão com as empresas estatais que desempenham atividade econômica, sobretudo após a inclusão da Companhia Vale
do Rio Doce no Programa Nacional de Desestatização e a recente descoberta,. por parte desta empresa, de uma jazida de ouro no interior do Pará, de potencial ainda não completamente dimensionado,
mas sabidamente representativo de uma das maiores minas auríferas do mundo.
Esse fato reacendeu a controvérsia política sobre o interesse do Estado em privatizar determinadas empresas produtivas ou mantê-Ias no patrimônio público, livres, porém, dos obstáculos por uma
miríade de disposições constitucionais, legais e normativas em geral que impedem o seu funcionamento
eficaz e eficiente, similar ao das empresas privadas.
o Sr. Ministro das Minas e Energia, Dr. Raimundo Britto, veiculou que estará concluído estudos
para reiterar a Petrobrás do cipoal de obstáculos administrativos que a colocam em desvantagem em relação às empresas estrangeiras que agora, após a
quebra do monopólio do petróleo, passarão a competir com ela.
Por seu turno, o Sr. Ministro das Telecomunicações, Dr. Sérgio Motta, declarou que antes de
pensar em privatizar as companhias telefônicas federais existentes em cada Unidade da Federação as chamadas Teles - pretende a elas agregar valor,
pela instituição do contrato de gestão.
Como se vê, a questão do aumento da Iiberdade de gestão para a empresa estatal transcende
mesmo a polêmica sobre sua privatização. De fato,
a desestatização, feita sem atropelos, pode ser uma
eficaz ferramenta para a tarefa de rearrumar o Estado, apostando nas tarefas próprias das empresas
privadas, para que ele possa dedicar-se às suas funções típicas.
Por outro lado, se a autoridade pública diagnostica algum problema que limita a eficácia de uma
empresa estatal, a providência indicada é, inicialmente, afastá-lo ou resolvê-lo, e não simplesmente
transferir o bem público para particulares para que
estes potencializem lucros graças as limitações impostas ao setor público.
Uma das limitações é a Lei nl! 8.666/93, que
disciplina as concorrências públicas para aquisição
de bens e serviços. Aplicadas suas regras às empresas estatais, estas perdem a competitividade, incorrem em custos crescentes se perdem num cipoal
burocrático, inviabilizando uma administração racional e experiente.
Assim, celebrando contratos de gestão com

e
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suas empresas públicas e sociedades de economia
mista, o Estado poderá liberá-Ias das amarras burocráticás, tomando-as competitivas, sem que necessite lançar mão da medida externa da privatização.
Mas, se privatizar for realmente o objetivo do
Governo, ainda assim o contrato de gestão poderá
constituir-se num. passo da maior importância naquela direção, servindo' de etapa intermediária entre
a empresa estatal e a empresa privatizada, sendo
certo que a liberação de uma empresa das amarras
que lhe são i"mpostas' pelo regime estatal servirá
para lhe acrescentar valor e, conseqüentemente, alimentar o .preço de venda 'ao setor privado.
Assim sendo, Sr. Presidente, conclamo os Srs.
Deputados desta Casa a atenderem para este meu
projeto de lei que visa o contrato de gestão para todas as empresas estatais e de economia mista do
nosso País, evitando, assim, passar para as mãos
p' . las empresas que dão lucro ao Estado, como é
o Cê:>... ~ de Companhia Vale do Rio Doce, exemplo de
exploração e exportação de minério de ferro e outros
minérios de nosso País.
O SR. BENEDITO DOMINGOS (BlocolPPB DF.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputados, mais
uma vez assomo à tribuna desta Casa, para manifestar o nosso repúdio pela maneira com que o Govemo do Distrito Federal vem tratando as pessoas,
principalmente, nas cidades-satélites.
Semana passada fui convidado a comparecer
à Colônia Agrícola Vicente Pires por um grupo de
moradores de minha cidade, Taguatinga, e lá pude
presenciar uma violência sem precedência praticada .
'elo Governo na demolição de casas de alvenaria,
JOstruídas com lajes e telhados, passando a má4uina por cima de tudo, triturando tudo aquilo, sem a
menor complacência.
Sobrevoando a área, vigiando a operação que
estava sendo desenvolvida pela Fundação Zoobotãnica e a fiscalização do SIV-SOLO, estava um helicóptero da Polícia Civil, armado de metralhadoras,
policiais como se estivessem lidando com marginais
ou com bandidos periculosos, ou se estivessem em
estado de guerra, ou na própria Bósnia, tal a destruição que vimos ali.
Isso vem ferir, frontalmente, o que sempre ouvimos nos discursos dos nossos companheiros do
PT, aqui, nesta Casa, principalmente, dos representantes do Distrito Federal, que sempre se posicionaram contra este tipo de violência. A argumentação é de que naquele loca~ é proibido. Se é proibido,
cabe à fi:.>calização do Governo do Distrito Federal
Impedir qlJe se construa, não é permitir que se cons-
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trua e, depois de construído, demolir. Isso num gesto sem complacência. Ainda bem que a Justiça existe. E um Juiz deu a liminar proibindo essas demolições, porque isso fere, frontalmente, todo o foro de
civilização e de princípios, em se tratando de humanidade.
Sr. Presidente, brasileiros somos todos iguais.
Existe li baixa renda e temos de olhar com muito carinho O seu sofrimento; mas a classe média também
tem que ser olhada. Essas pessoas que estão tentando construir uma moradia, são pessoas que não
têm oferta no mercado - pelo próprio Governo, que
é detentor das áreas públicas e de lotes - de áreas
que possam comprar, pagar e construir.
Então, eles usam esse sistema por isso surgiram os condomínios particulares em Brasnia, que
hoje, com muita dificuldade, procura-se legalizar.
Reitero que tudo isso aconteceu, simplesmente, por
causa da omissão do próprio Governo do Distrito Federal quanto à oferta de terrenos. Fato como este
nos causa estranheza.
Interessante notar o modo como as coisas
acontecem. Por fatalidade ou destino, a maioria dos
proprietários daquelas casas demolidas, em tomo de
16 propriedades, eram militares do Partido dos Trabalhadores, pessoas que na eleição passada levantaram suas bandeiras, votaram, enfim, trabalharam,
mas, atualmente, dizem-se resignadas pelo tratamento que estão recebendo. Isso demonstra, que,
quando se está no Poder, as coisas são diferentes.
Por outro lado, é preciso haver entendimento,
diálogo e bom senso. Devem-se buscar os meios lagais. Nós dispomos da Justiça e dos Procuradores
de Estado, que nela poderiam ingressar e, então,
obter uma ordem judicial para proceder às demolições. Mas não. Preferem usar de força, o que apenas
fere, frontalmente, a dignidade do cidadão.
Hoje, também, a cidade está em polvorosa. Estão sendo demitidos mil trabalhadores do convênio
firmado com a Novacap. Há de se olhar o lado social; de minha parte, preocupo-me com o lado intelectual, ou seja, aqueles coitados com mais de 40
anos de idade e semi-alfabetizados estão sendo demitidos, porque não têm condições de enfrentar um
concurso público. É exatamente para estes que temos de olhar com mais carinho, em função do desemprego em que viveri10s e da crise social por que
passa o Brasil, principalmente Brasnia.
Governo não pode demitir mil pais de famílias, da noite para o dia, sem procurar dialogar, para
encontrar uma solução, a fim de que essas pessoas
não sofram como estão sofrendo. Neste sentido,
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manifesto meu repúdio a este ato de violência~ "cte
desumanidade, de falta de sinceridade por parte de
um Governo que sempre pregou o lado bom para o trabalhadores, mas, hoje, age dessa maneira inaceitável.
Fica, então, minha solidariedade àquelas famílias que lá estavam cporando pela demolição de
suas casas e vendo o seu patrimônio destruído em
poucos minutos, numa violência sem precedente;
das noites indormidas de pais de famílias, humildes
trabalhadores, que vivem sob a ameaça de demissões. O que esses trabalhadores querem é só o direito
ao seu emprego. Chega de miséria ede crise $ocial!
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, no momento em que discutimos a reforma administrativa é necessário questionarmos qual
o grau de compromisso que o Estado pretende firmar com a sociedade, uma vez aprovado o projeto
de emenda constitucional que esta Casa vai votar a
partir de agora.
Todos concordamos em que é importante modernizar o aparelho do Estado, prestar melhores e
mais eficientes serviços à população, democratizar
os espaços de decisão no âmbito do setor público,
enfim, aperfeiçoar a administração pública de modo
que ela possa responder às demandas sociais do
Brasil. A questão é como viabilizar essas mudanças.
Encarar esse desafio como a simples necessidade de equilibrar receita e despesa, como faz o Governo, é reduzir o problema à facilidade das soluções tacnocratas. Pior: tentar convencer de que o crescente,
desequilíbrio das contas públicas é, principalmente, resultado de despesas e encargos com pessoal, é subestimar nossa capacidade de avaliar a realidade.
Foi nessa mesma ótica que o Governo Collor
deslanchou uma das mais brutais campanhas de
desmoralização do serviço público e de seus trabaIhadores, através do famigerado expediente da disponibilidade, durante a qual o servidor era pago para
não trabalhar. Humilhados e atingidos na sua dignidade de trabalhadores, que é o reconhecimento pelo
valor de seu trabalho, os servidores públicos tomaram-se alvos preferenciais das ações neoliberais
Governo Collor.
Hoje, como naquele período, o Governo insiste
em negar a importância do trabalhador do serviço
público e sobre ele desfecha as principais "coronhadas· de seu projeto de reforma.
O relatório apresentado pelo Deputado Moreira
Franco é a expressão mais fiel dessa visão de administração pública descartável. Nele, o princípio da

<

Quarta-feira 17 20287
<

estabilidade no emprego a que o servidor público
tem direito está mantido para não ser cumprido.
Quer dizer, para evitar o contato direto cOm o teor inflamável do tema, o relatório não quebra a estabilidade,
mas, por caminhos tortos e atalhos, permite que ela
seja "fIexibilizada", a ponto de, no final das contas, surtir o mesmo efeito da "quebra", espaço para demissão
em massa de servidores, inclusive estáveis.
Como se não fosse o bastante, ô projeto extingue o Regime Jurídico Único e permite a contratação por meio de contrato de emprego público. Nesse
contrato, só haverá aumento salarial por meio de lei
e não será permitida a incorporação de vantagens.
Também não serão garantid~s a estabilidade, a indisponibilidade nem a aposentadoria integral para
esses servidores público!?
Por tudo isso é que defendemos à mànutenção
do princípio daestabilidade no emprego para os servidores públicos. A estabilidade não existe em benefício de servidor, mas em benefício da própria administração do Estado. A partir desse princípio, o que
se deve buscar é a profissionalização dos serviços e
dos servidores, pois não há como oferecer qualidade
no trabalho de servidores despreparados para suas
funções, defasados tecnicamente, cujos cargos têm
perfil atributivo absoleto, percebendo retribuições irrisórias, desmotivados, desvalorizados e humilhados
pelas próprias estratégias de campanha do Governo.
A presença do Estado na sociedade deve ser
marcada, principalmente, pela prestação dos serviços público. Para tanto, é essencial reconhecer a importância dos servidores. Não há Estados, nem Govemo sem serviço público, e não existe serviço público sem servidores.
Se todos aqueles funcionários tivessem ingressado no serviço público através de concurso, hoje
não estaríamos vendo serem tomadas, em Brasília,
as medidas que há pouco registrei. Exatamente por
isso, entendemos ser necessário manter o servidor
público com estabilidade no emprego, para serem
evitadas essas distorções.
Era o que tinha a dizer.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, analisando o relatório produzido pelo
BNDES a respeito das atividades do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o chamado FAT, percebemos
algumas incongruêncií;is com o que dispõe a lei e a
própria Constituição Federal no que tange aos interesses dos trabalhadores.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o
BNDES, corno V. ExIs bem sabem, tem por obriga<
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ção legal o aporte de 40% do que é arrecadado pelo
PIS/PASEP, recurso este que forma o FAT, por sua
vez gerido pelo BNDES. O texto constitucional ainda
diz muito claramente que ele se destina ao custeio
do seguro-desemprego, do abono salarial e de programas de desenvolvimento econômico, que, por
fim, são geridos pelo BNDES.
O que vimos no relatório são distorções que
nos deixam perplexos, como, por exemplo, o empréstimo de milhões de reais para empresas que estão no Cadastro Informativo dos Inadimplentes junto
aos órgãos federais, o famoso Cadin. O tratamento
privilegiado de que são beneficiários os maus empresários deste País é um absurdo. Se o cidadão
emite um cheque sem fundo na praça, até que venha a limpar a sua ficha e repor os fundos de sua
conta bancária, fica sem crédito na cidade onde está
atuando. O mesmo não ocorre com essas empresas, que, ao talante do Ministro que subordina a
área beneficiada, poderão livrar-se dos impedimemos
,que o Cadin impõe em relação a benefícios junto a ór- "
gãos públicos federais, especialmente o Banco do Srasil, o próprio BNDES e a Caixa Econômica Federal.
Sr. Presidente, no relatório de atividades de
1995 verificamos que algumas empresas como a
Varig, a Metal Leve, a Adubos Trevo, a sadia, Conc6rdia - essas são as mais expressivas -, entre ou,.
tras, receberam 20, 30 milhões de reais ou mais a titulo de empréstimos subsidiados do BNDES, com
prazo de pagamento até ~ ano 2005. O mes~ ~
ctE:n:os observar em rela~o ao repa~e .dessa mstituçao para empresas que Já foram pnvatizadas.
Sr. Presidente, é bom lembrar que, à época, o
Governo utilizou como argumento para privatizar essas empresas exatamente a carência de recursos
oficiais para continuar mantendo essas empresas
sob o controle do Estado. Entretanto, tão logo foram
repassadas à iniciativa privada, receberam alguns
milhões de reais a título da empréstimos do BNDES,
usando como fonte principal os recursos do FAT,
provenientes, repito, do patrimônio dos trabalhadores relativo ao PISIPASEP.
Citaria ainda o caso da Embraer. Quando ela
foi privatizada, recebeu, como valor de leilão, 192
milhões de dólares, mas apenas 100 mil dólares entraram como moeda corrente, Todos os outros miIhões fóram moedas podre~. No entanto, ela pôde
receber a bagatela de 99 milhões e 183 mil dólares
do BNDES para suas atividades.
Há um exemplo também emblemático de incúria na gestão desses recursos: é o caso da empresa
Multipão, que pretendeu sediar-se em Brasma. Essa
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empresa já está, inclusive por denúncia minha,
com um longo processo no Tribunal de Contas da
União, que constatou as irregularidades que apontávamos. Mesmo assim, não obstante essas denúncias, ela recebeu 2 milhões e ·287 mil dólares
de empréstimo do BNDES, utilizando os recursos
do FAT.
Sr. Presidente, por último, o Tribunal de Contas
da União, em seu relatório sobre as contas do Govemo relativas ao ano de 1995, aponta uma série de
irregularidades. Entre elas está o uso inconstitucional de recursos do FAT para o custeio da safra agrícola e do próprio Sistema Único de saúde. São gastos que não estão previstos na lei que criou o
PISlPASEP referentes a sua destinação, que jamais
poderia contemplar esse tipo de desvio. No entanto,
através de medidas provisórias - todas elas, na minha opinião, ilegais, inconstitucionais -, o Governo
lançou mão desses recursos, desviando-os das suas
finalidades precípuas.
O próprio Tribunal de Contas conclui dizendo
que, apesardaJartura de recursos - e são 13 bilhões
de dólares, cuja finalidade é favorecer os trabalhadores -, eles não estão sendo aplicados devidamente. Nessa conjuntura de desemprego e recessão
econômica que o País atravessa, esses recursos estão sendo muito mal aproveitados, financiando a iniciativa privada fracassada.
Era o que tinha a dizer.
O SR. RéNATO JOHNSSON (Bloco/PPB _
PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrMs e sri Deputados, quero apresentar meus
cumprimentos ao nobre Deputado José Carios Aleluia, que apresentou substitutivo ao Projeto de Lei nll
1.669, que autoriza o Executivo a instituir a Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
Compartilhamos da opinião do Deputado, expressa em seu voto de relator, de que a criação dessa autarquia, autônoma e forte, é uma das fases
mais relevantes da reforma por que está passando o
setor elétrico brasileiro.
O substitutivo representa significativo avanço
para esse setor que busca resolver problemas tão
grandes como o de viabilizar novos empreendimentos. Conhecedor do setor elétrico, soube o Deputado
Aleluia assegurar que a agência a ser criada venha
a ter indispensável independência, seja em relação
ao Executivo, seja em relação às empresas que
operam o setor, seja em relação aos grandes consumidores de energia.
Nesse sentido, o substitutivo ousa, com muita
propriedade, corrigir a timidez do projeto do Poder
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Executivo. Por isso, causou-nos estranheza não tenha sido nele incluído dispositivo prevendo a descentralização de certas atividades para os Estados e
o Distrito Federal.
Ora, se o setor elétrico nacional está direcionado
para um ambiente de competição tanto na geração
como na distribuição de energia, no bojo dessa mudança poderá haver rápido processo de desestatização das concessionárias, e é crescente a necessidade
do aporte de novos recursos para empreendimentos
de geração, com a participação de capitais privados.
Essa situação torna premente a necessidade
de os Estados contarem com algumas atribuições
que hoje são do DNAEE.
Tanto é verdade que muitos Estados já estão
se adequando, preparando suas secretarias de
energia para encarar essa nova realidade, como é o
caso, entre outros, do Espírito Santo, São Paulo e a
própria Bahia, terra do nobre relator.
Embora tenha sido omitida do substitutivo, entendemos ser fundamental a descentralização, para
os Estados, da regulação, controle e fiscalização
dos serviços públicos, a fim de tomar mais ágeis essas atividades, tendo em vista o objetivo maior da
lei, que é a melhoria da qualidade dos serviços.
Se a refqrma que se realiza é norteada pela intenção de conferir aos serviços públicos maior eficiência e competitividade e menor custo, não faz
sentido manter centralizadas no Governo Federal
atribuições que os Estados podem desempenhar 10calmente, com maior facilidade, rapidez e eficiência.
Se a descentralização não ocorrer de imediato,
se ficar para deliberação posterior, podemos chegar
a ver complicado o relacionamento entre Estados, a
Federação e as empresas já privatizadas. E, em função disso, podemos até estimular o desinteresse pelas empresas ainda não privatizadas. Afinal, quem
há de querer comprar problemas que dizem respeito
exclusivamente ao relacionamento entre governos?
A hora de descentralizar é agora. Por isso,
apresentamos - e esperamos contar com o apoio
dos Srs. Deputados - emenda ao substitutivo, introduzindo capítulo que trata da descentralização. Estamos certos de que agimos para o bem do maior interessado nesse tema: o brasileiro que consome
energia elétrica.
Muito obrigado.
O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SJ% e Srs. Deputados, desejo comentar as declarações do Presidente FHC, em Portugal, que foi objeto de matéria
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jornalística pela Folha de S. Paulo, em sua edição
de hoje, chamando o povo brasileiro de caipira.
Cinco horas da manhã, o bule de café vai fumegando sobre o fogão à lenha enquanto a broa de
fubá rescende seu aroma pela casa roceira.
Caipira é assim mesmo. Madrugador, honesto,
mãos grossas, tez vincada pelo sol, acolhedor, alegre, cortês, apreciador de uma boa cachaça e de outros prazeres simples.
Coisas como injustiça social, fome, falta de escola e toda a sorte de dificuldades não são suficientes para roubar-lhe a fé em Deus, em Nossa Senhora da Aparecida, na chuva que não tardará ou na
fartura da próxima colheita.
O caipira, Sr. Presidente, ama a sua famRia,
seus filhos, sua terra natal, seu Estado de origem,
sua Pátria e tem uma confiança muito forte no futuro
e nos destinos de seu País.
Temas como globalização não ocupam mesmo o
universo desse homem generoso. Ele deixa esses assuntos para os HdotôsHda Sorbone. Eles que fiquem
por lá, se "sobomandoHuns com os outros. Afinal, se o
caipira não planta, o que os Hdotôs vão cumêH?
O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srss e
Srs. Deputados, a opinião pública brasileira vai tomando conhecimento de um novo escândalo do Orçamento. Os fatos são de tal gravidade que inúmeros Parlamentares têm feito denúncias e o Líder do
PCdoB, Deputado Sérgio Miranda, com toda a bancada do partido e um grande número de Parlamentares, deverá apresentar uma proposta de instalação
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para
apurar tais fatos.
A imprensa tem denunciado que continua existindo em Brasília escritórios particulares de representação, que fazem a intermediação, ganhando de
20% até 30% dos recursos para assegurar a assinatura dos convênios, garantindo, portanto, a execução orçamentária.
Tais fatos representam indícios claros de corrupção neste processo. É sabido que a contratação
de tais escritórios não se faz através de licitação.
No passado a CPI do Orçamento averiguou e
identificou as responsabilidades de Parlamentares
na manipulação das verbas orçamentárias. Vários
Parlamentares perderam seus mandatos em decorrência da atividade desenvolvida pela CPI.
Agora trata-se de investigar as responsabilidades do Executivo na execução orçamentária. Quais
os caminhos que indicam que esses escritórios con-
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seguem garantir a execução orçamentária de determinadas obras cujos Prefeitos tenham pago o percentual exigid~ por tais empresas?
Outra qenúncia que tem sido feita com muita
força é a da' utilização política e eleitoral da execução orçamentária, favorecendo os partidos da base
parlamentar do Governo e, em particular, os integrantes da bancada do PSDB.
Os Deputados do PSDB foram os mais favorecidos na assinatura de convênios para a execução
do Orçamento deste ano. O curioso é que, com 16%
da representação da Câmara, o PSDB conseguiu
31 % dos' recursos destinados às emendas parlamentares nas áreas de habitação e saneamento, o
dobro de sua representação proporcional.
O PFL, aliado de FHC e que possui 19% da
bancada de Deputados Federais do País, recebeu
6,9% desses recursos, três vezes menos que sua
força na Câmara. O quinhão do PMDB foi menos
pior, com 19% da composição da Câmara, o partido
abocanhou 13,2% dos recursos, mais ou menos dois
terços de sua representação.
A verdade é que o PSDB fez a festa. Os tucanos,
no Govemo, aplicam a política do é dando que se recebe. Em São Paulo, o PSDB tem apenas 17% das
prefeituras do Estado, mas ficou com 48,7010 dos recur80S liberados. Os três maiores volumes de recursos individuais são destinados a prefeituras dirigidas pelo
partido. Quanta coincidência, SrlIs e Srs. Deputados!
A festa se estende pelo País. Os 23 Deputados, candidatos a prefeito, e que são membros da
bancada governista, todos, sem exceção, receberam
recursos. Já os 21 Deputados candidatos da Oposição ficaram a ver navios. Esta é a ética de Femando
Henrique: aos amigos tudo, aos adversários nem
pão, nem água.
A discriminação dos Parlamentares de oposição fica evidente quando se analisa a execução orçamentária efetuada pelo Ministério do Planejarnento nas áreas de habitação, infra-estrutura, sanearnento e defesa civil. Os Parlamentares do PCdoB e
do PT tiveram apenas três emendas em que o convênio foi realizado.
Cidades administradas pelo PT, como Brasaia,
Belo Horizonte e Porto Alegre, e mesmo São Paulo,
dirigida pelo PPB, não tiveram convênios assinados
nesses programas.
A bancada do PCdoB tomou conhecimento de
que no Ministério do Planejamento havia uma discriminação clara contra os Parlamentares de oposição.
A ordem era impedir a execução orçamentária de
emendas propostas por tais Parlamentares. No caso
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do PCdoB, de todas as emendas apresentaoas por
sua bancada, somente uma teve sua execução orçamentária garantida.
O favorecimento descabido da base parlamentar do Governo também se reflete em Goiás. As rubricas destinadas ao saneamento, defesa civil, infraestrutura e habitação favoreceu os Deputados que
somaram seus votos ao esforço do Governo de privatizar a economia, retirar direitos previdenciários e
dar continuidade à polftica de altos juros, recessão e
desemprego.
Enquanto o Deputado Marconi Perillo, vice-lfder do Governo, teve 100% de seus convênios naquelas áreas referendados, ou seja R$1.232.700,OO,
o Deputado João Natal, do PMDB, que mesmo sendo da base governistà tem votado em algumas matérias contra o Governo, apresentou R$798.ooo,OO e
teve apenas R$110.ooo,00, isto é, 13,5% do que
propôs, assinado. Eu, que priorizei emendas para a
saúde, a educação e os pequenos produtores rurais,
apresentei apensa uma emenda para a construção
de rede de esgoto em Aragarças, mesmo assim o
convênio não foi assinado.
Outra evidência da manipulação política é a
discriminação contra Goiânia. Do montante de
R$3.280.ooo,00 destinados a convênios para a cidade, nenhum convênio foi assinado.
Na ética e nas regras de Fernando Henrique
Cardoso valem a subserviência e a fé cega em seu
projeto de destruição da economia do País, de líquidação dos direitos dos aposentados e dos trabalhadores. Quern discorda desse rumo ficará à míngua,
mesmo que sejam milhões de pessoas, por opção
eleitoral anterior ao seu Governo, Prefeitos ou Parlamentares que não rezam pela sua cartilha ou discordam da política oficial.
Essa discriminação é brutal e criminosa. Distoa da imagem de estadista e democrata que FHC
tenta vender. O orçamento está sendo usado para
fraldar e manipular as eleições. FHC está usando
dinheiro do País e do povo para eleger seus candidatos.
O Congresso Nacional não pode se calar
diante de fatos tão graves. Conclamo os Srs. e
Srls Parlamentares a assinarem o pedido de CPI,
a denunciarem este crime contra a consciência
dos eleitores e a lutar pelo respeito às decisões
desta Casa.
O SR. ABELARDO LUPION. (Bloco/PFL - PRo
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrIs e Srs. Deputados, vivemos a época da inversão
absoluta dos valores que devem subsistir para a
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construção de uma verdadeira deinocracia. Creio
que nos deparamos com a conspiração dos espertos, que se valem de qualquer instrumento para atingir objetivos que servem, geralmente, a grupos econômicosou sociais pouco representativos, mas Com
grande capacidade de tumultuar e mediocrizar o processo político brasileiro.
Hoje, venho a esta Casa dizer o que sinto, deriunciàr esta conspiração e procurar aclarar a questão levantada em matéria publicada pelo Jornal do
Brasil, no domingo, em respeito a meus colegas de
Parlamento e àqueles que me elegeram.
Vâmos aos fatos, porque aqui não tratarei de
outra coisa.
'
O primeiro fato significativo nessa história é o
para~()xo de que não há fatos, não há provas, não
há nada consistente que possa dar base às interpretações do jornal. Há apenas - e apenas isso - a gravaçã.'ôcriminosa de conversas telefônicas isoladas e
a sua livre interpretação.
O segundo fato, mais paradoxal ainda, é que o
ônus da prova, da exposição dos fatos, mais uma
vez ficará por conta do acusado e não do acusador.
É desta inversão de procedimentos e de valores que
falo. Pois bem, a melhor maneira de chegar aos fatos é a verdade, é abrir uma ampla e profunda investigação sobre o assunto, providência que solicitei,
ainda na semana passada, à Procuradoria-Geral da
República. E aqui está em minhas mãos o requerimentoque encaminharei à Mesa. Já estão em curso
e logá teremos os fatos.
A direção da empresa tomou todas as medidas
necessárias para proteger o interesse público. Podemo-nos tranqüilizar quanto à defesa da coisa pública. As investigações e o levantamento nos deixarão
tranqüilos - a mim e à minha famma - quanto à preservação da imagem privada, pessoal, perante a opinião pública. Apóio integralmente a decisão do Exmll
Sr. Ministro das Minas e Energia, Dr. Raimundo Brito,
ao demitir da direção da Eletrosul meu irmão, João Roberto, porque quero, corno todos aqui, que haja investi-gação profunda e transparente das denúncias.
É fundamental para o País que a decisão do
Governo de buscar parcerias na iniciativa privada
para a construção de hidrelétricas não seja prejudicada por quaisquer dúvidas que possam existir.
Sr. Presidente, Sr'Is e Srs. Deputados, o terceira fato, ainda paradoxal, é que o único crime comprovado até aqui, em toda essa questão, é o da escuta ilícita e clandestina de telefonemas. Portanto,
desse fato, desse crime, foi que surgiram as interpretações mais fantasiosas sobre o caso. Mais uma
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vez, lembro aos senhores a inversão de valOres e
procedimentos que, em minha compreensão, atentam contra a democracia.
Quero trazer aqui trechos' de 'decisão recente do
Ministro Sepulveda Pertence, ao se pronunciar sobre o
"grampo" telefônico. Diz S. Exª, textualmente:

"Os problemas jurídicos atin~ntes. à
inadmissibilidade proce~?ual .. e ,às conseqüências da admissão indevida, do processo, das provas ilícitas - dabarbárie, primitiva, da tortura física à sofisticação tecnológica da interceptação telefônica ..,.. air1a geram controvérsias doutrinárias e vacilações
jurisprudências nos ordenamentos de maior
tradição cultural.•
Relata mais adiante que'a escuta telefônica foi
amplamente utilizada, sob o regime autoritário, pelos
organismos de informação e de repressão política. E
conclui dizendo:
"Estou convencido de que essa doutrina da invalidade probatória dos "frutos da
árvore podre" é a única capaz de dar eficácia à garantia constitucional da inadmissibilidade da prova ilícita."
Ou seja: são podres todos os frutos de uma árvore podre, o "grampo" telefônico.
Aí estão os fatos, ou melhor, a inexistência de
fatos. A pergunta que deve ser respondida, com urgência, é a seguinte: houve fraude vício ou corrupção na licitação apontada pelo jornal? Só as investigações poderão dizê-lo. Vamos aguardá-Ias com a
certeza de que os resultados virão límpidos, transparentes, baseados na verdade factual e nunca nas
versões ou interpretações, interessadas ou não.
Perante esta Casa e perante a imprensa, que
defendo seja livre e responsável, sinto-me à vontade, tranqüilo, à espera dos fatos.
Quero dizer a V. EXªS que nenhumá conversa
minha foi gravada. Não conheço os assuntos que
são tratados nas gravações publicadas pelo Jornal
do Brasil. Não sei quem são os interlocutores de
meu irmão nos telefonemas. Onde estão os fatos?
Senti-me no dever de vir a esta Casa, diante
de V. Ex" para afirmar que me adiantei em pedir que
a Corregedoria da Câmara dos Deputados acompanhe as investigações e faça as suas, se considerar
necessário, porque meu dever é preservar esta
Casa à qual tanto me honra pertencer. Agradeço
aos colegas a solidariedade e me coloco, com tranqüilidade, à espera dos fatos.
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Qual é a matéria-prima da política? - perguntava Hannah Arendt em um de seus ensaios mais briIhantes, insistindo na importância da verdade dos fatos, a verdade factual, como contraveneno da mentira que alimenta o preconceito. Enquanto não tivermos os fatos, teremos apenas as versões, e estas
dependem dos olhos de quem vê.
'Que venhamo~ fatos, Sr. Presidente, cfaros,
nítidos e definitivos. '
O SR. FAUSTO MARTELLO (BlocolPPB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrAs. e Srs. Deputados votei contra a aprovação da
CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, desejada pelo Ministro Adib Jatene
para solucionar problemas da saúde pública do Brasil. E minha razão para isso foi muito simples e compreensível: acredito· que o Governo não precisava
lançar mão desse recurso para conseguir mais dinheiro para a saúde, bastando redirecionar suas
despesas, deixando de dar privilégio a outras áreas
de menor prioridade.
Não é que eu ache que a saúde dos brasileiros
esteja bem atendida: não está, e eu mesmo já me
pronunciei a respeito disso neste mesmo plenário,
cobrando do Ministro Jatene maior atenção para
com os problemas básicos do setor, principalmente
em Guarulhos. Já me pronunciei sobre a tristeza de
ver aquelas imensas filas nos postos de saúde e nos
hospitais, crianças sofrendo nos braços de suas
mães a espera de atendimento, idosos necessitando
marcar cirurgias ou consultas e largados em corredores frios como se não merecessem consideração.
Problemas que afetam também a prevenção de
doenças, que, seguramente, é o melhor caminho
para se evitar internações e tratamentos curativos.
A Saúde, Sr. Presidente, é uma das áreas que
mais deveria envergonhar o Governo Federal, talvez
mais até do que a própria educação ou os problemas de habitações populares, porque é prioritário, é
urgente. Quem precisa de atendimento não pode esperar necessita ser tratado com urgência.
Mas não sei, Sr, Presidente, se a cobrança de
um novo imposto, ainda que temporário, virá resolver os problemas, porque a crise da saúde pública
no Brasil não é apenas financeira, mas é também
decorrente de uma estrutura que não enoara o atendimento à população carente como prioridade: Atende-se mal aos mais necessitados, deixa-se a clie
média ao sabor da ganância dos planos priv,àdo ! de
saúde, e atende-se, com razoável eficiência - a m
da verdade - apenas endemias graves, com progra-
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mas de erradicação de focos de mosquitos da dengue, e assim por diante.
Quem nos garante, Sr. Presidente, que os recursos arrecadados com a CPMF serão realmente
destinados ao setor de saúde? Quem nos pode assegurar que, assim como os recursos do Fundo de
Garantia foram, aum tempo, desviados para outras
áreas que nada tinham a ver com o patrimônio do
trabalhador, a arrecadação da CPMF será integralmente destinada ao setor para a qual foi instituída?
Se o Governo o conseguir, será essa uma vitória, não uma vitória do Governo, mas sim uma vitória
da população, principalmente da população mais pobre, que precisa de atendimento gratuito à sua saúde, porque não tem como pagar os custos do atendimento particular.
Infelizmente, o novo imposto vai atingir a todos
aqueles que ganham baixos salários, tanto assim
que o Governo está estudando formas de compensá-los por mais essa perda. É um prejuízo do sistema gerado, uma falha da estrutura desse novo imposto, que exige agora uma adequação para que
não venha a ser injusto precisamente com aqueles
que ganham menos, que estão na mais baixa faixa
de rendimentos e de quem não seria justo cobrar
uma contribuição dessa espécie.
Vamos esperar, Sr. Presidente, que os recursos da CPMF venham realmente a ser aplicados em
sua integralidade no setor de saúde, sem o que ficará seriamente abalada a credibilidade do Governo.
O SR. NELSON MARQUEZELU (BlocolPTBSP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Deputados, ao fazer um balanço dos
dois anos do Plano Real, constata-se que, de um
lado, o Estado não realizou os ajustes possíveis
no contexto da Constituição vigente; de outro, a
reforma da Carta, que ofereceria ao País o arcabouço legal necessário à retomada do desenvolvimento auto-sustetado, caminha a passos lentos no
legislativo.
A falta de medidas efetivas para a redução
do déficit público e da carga fiscal das atividades
produtivas, mantém a âncora cambial e os juros
altos como ferramentas de controle da inflação,
com reflexos negativos, visíveis a olho nu nos índices de desemprego, inadimplência, falâncias e
I
concordatas.
Grave é o fato de as contas públicas terem
sofrido fulminante deterioração em 1995, com déficit
de 5% do PIB e o ajuste fiscal - previsto na concepção original do plano de estabilização econômica sequer ter sido iniciado.
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Faltam recursos para o atendimento a setores
essenciais como agricultura, saúde, educação e seguridade social.
O sistema tributário brasileiro é fruto do hábito
compulsivo de se criar impostos como solução simplista para cobrir o custeio de um Estado oneroso
para a sociedade. e desvirtuado ,de suas vocações
precípuas.
No entanto, essa cultura tributária jamais apresentou resultados positivos. Afinal, persiste o desequilíbrio fiscal e o Estado continua sem dinheiro para
cumprir, de forma·eficiente, seus compromissos com
os setores essenciais, o desenvolvimento da· infraestrutura e a segurança pública.
Toma-se urgente a adoção de medidas efetivas, e cabe ao Executivo realizar os ajustes não
condicionado às reformas constitucionais, como a
agilização das privatizações, o controle de gastos da
administração direta e indireta e o ordenamento das
atribuições e recursos pertinentes· a cada uma· das
esferas do Governo - Municipal, Estadual e Federal.
Esta última providência é imprescindível para
se evitar os desperdíCios de recursos representado
pela superposição de programas de dispersão de
esforços.
A Constituição de 1988 prevê a estruturação
do Sistema Único de Saúde, destinado à organização do setor. Entretanto, o projeto não se configura
como determina a Carta. Seus recursos não são otimizados e a população continua sendo mal atendida.
Ao Legislativo cabe cumprir o compromisso
inalienável com a Nação de concluir a reforma constitucional e, imediatamente após a promulgação da
última emenda, iniciar a votação das leis complementares regulamentadoras da revisão.
Cabe aqui, Sr. Presidente, um alerta: numerosos artigos da Constituição de 1988 e as emendas
da revisão aprovadas em 1995 ainda não entraram
em vigor por falta de regulamentação.
Entre as reformas em curso, vejo como as
mais prementes a Tributária e do Estado, que engloba tanto a Administração Pública como a Previdência Social.
No que diz respeito especificamente ao sistema tributário brasileiro, é importante ressaltar algu-·
mas de suas características que não têm paralelo
em países que competem com o Brasil, no âmbito
do mercado global: impostos em cascata, carga tributária indireta demasiadamente onerosa, complexidade dos processos arrecadatórios e a taxação das
importações e investimentos.
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Há poucos pagando muito, Portanto, além de
urgente, a reforma tributária deve contemplar a correção dessas distorções.
.
O alto custo que se paga para plantar, produ,,:
zir, comer e viver, tem causado a diminuição dos
empregos, a redução dos salários, inviabilizando investimentos e comprometendo. a competitividade do
parque industrial brasileiro. A Sociedade. está c~nsada da lentidão com que são tratados os assuntos
prioritários e importantes da Nação brasileira, e exige providências.
É o que Unhamos a dizer.
O SR. PAUDERNEY AVEUNO (Bloco/PPB-AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's
e Srs. Deputados, obteve a mais ampla repercussão
no meu Estado e em toda a Amazônia a recente concessão do prêmio internacional Personalidade do Ano1996 ao empresário Leo Kriss, presidente do Grupo
Empresarial Evadin, cuja base industrial é toda radicadá na Zona Franca de Manaus,embora seu braço comarcial esteja estabelecido em São Paulo.
Trata-se de honraria concedida pela Câmara
de Comércio Brasil-Estados Unidos, que, anualmente, homenageia dois líderes de prestsígio intemacional, um do Brasil e o outro dos Estados Unidos da
América, que tenham prestado uma destacada contribuição para o avanço das relações comerciais entre os dois países.
O prêmio vem sendo conferido há 26 anos,
tendo sido o ex-Ministro e atual Deputado Antônio
Delfim Netto a primeira personalidade brasileira
agraciada, effi'f910. A última, em 1995, foi o DiretorPresidente do Grupo Votorantim, José Ermírio de
Moraes Filho. Entre 1970 e 1995, foram distinguidos
outros brasileiros ilustres, diplomatas, empresários e
homens públicos, tais como Mário Gibson Barbosa,
ex-Chanceler brasileiro e ex-Embaixador do Brasil
nos Estados Unidos, Caio Alcântara Machado, Hélio
Beltrão, Roberto Marinho, João Havelange, Ozires
Silva e João Paulo dos Reis Velloso.
A Evadin Indústrias Amazônia S.A. foi uma das
primeiras empresas a serem instaladas na Zona
Franca de Manaus para a manufatura de produtos
eletrônicos de consumo. Hoje é um complexo indu5trial reconhecido no País e no exterior pela alta quaIidade de seus produtos.
p,roduz, com tecnologia própria, televisão em
cores e vídeocassetes, há mais de trinta anos, em
parceria com a Mitsubishi Eletric.
;
Leo Kriss é o grande líder desse complexo industrial pioneiro, quê soube vislumbrar o potencial
da região amazônica, ali investindo e reinvestindo e
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sempre se ampliando desde que o nosso homenageado se tomou, em 1974, o sucessor de Josef
Kriss, seu pai e fundador da empresa matriz de todo
o grupo.
Alemão de nascimento, chegou ao Brasil com
10 anos de idade. Aqui teve sua educação básica,
só deixando o País para cursar o Bacharelado, em
Economia no lIIinois Institute of Technology, nos Estados Unidos, tendo se naturalizado brasileiro e assumido o comando das diversas empresas que fazem parte do Grupo Evadin. Estas vêm atuando de
forma decidida e progressista, buscando parcerias,
como a que teve com a marca Aiko, e a que mantém
atualmente com a Motorola, produzindo os telefones
celulares que exibem essa marca por todo o Brasil.
Mais recentemente, a Evadin firmou contrato
com a Thomson Consumer Eletronics para produção
e distribuição da vasta linha de produtos eletrônicos
de consumo da GE, que implicará, ainda, no envolvimento, distribuir receptores para o Direc TV, a transmissão digital, via satélite, de TV por assinatura,
através de miniantenas parabólicas.
Integra o grupo a Evadin Componentes da Amazônia, voltada para a produção de componentes eletrônicos para o abastecimento da Evadin e de outras
empresas instaladas na Zona Franca de Manaus.
"
,
No lado fl~ancelro, o G~po Evadln controla o
Banco TendênCia e TendênCia Corretora, com forte
participação nos principais mercados de valores nacionais e internacionais, além de duas empresas da
área de serviços, recentemente constituídas: Teldin
Telecomunicações S.A., voltada para a área de operação de serviços de comunicações convencionais,
celulares e por rádio, e a Unilink, provedora de serviços de acesso à Internet.
. "
Além das e~p~esas que admlnlst,ra dlret~~ente, o ~rupo Evadtn~ liderado por L~o. Kns_s, pa~lclp~U
da cnaçao e tem Importante part.'clpaçao aClonána
na PCI, C~mponente~ da Amazônia Ltda. fomecedo~a de mOnitores de vldeo e componentes I~M. e de
Impressoras Lexmark, e na T~c-Toy Industna de
Bnnquedos S.A., produtora de Vldeo Games Sega.
Está aí, ~r. P~idente,. ~f!1idamen~e, um quadro geral da diversidade de Inrclativa que fIZeram Leo
Kriss conhecido e respe~do intemacional~nte,
com~ propulso~ do desenvo~mento da Amazônia e do
BraSIl, credenclando-se, por ISSO mesmo, a tomar-se,
co~o se to~u, ? primei~ empre~rio do .Norte do
Pais a ser dlstínguldo com tão merectdo prêlTllo.
Conheço pessoalmente o homenageado e o
complexo empresarial que atualmente lidera na
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Zona Franca de Manaus, em 200.000 rn2 de área, e
mais de 2.000 mil funcionários.
Daí a satisfação com que faço, desta tribuna,
com meu aplauso, o registro da premiação intemacional desse grande gerador de riqueza e de progresso para uma região que, graças à sua atuação,
se transformou 'em um dos grandes centros produtores mundiais deeléfrônica de consumo.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.}- Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, causa-me indignação, Sr. Presidente, nobres
colegas, que o povo brasileiro, ao contrário do que
imaginava, elegeu como seu dirigente-mor um corretor
de bancos, extremamente dedicado e preocupado
com a situação de seus amiQos banqueiros, componentes do quiçá, único segmento econômico deste
País que jamais deixou de auferir lucros fabulosos.
As notícias que nos trazem os principais veículos de comunicação dão conta de que na data de
ontem o Presidente Fernando Henrique recebeu, no
Palácio do Planalto, a visita do presidente do Banco
Bamerindus, Sr. José Eduardo de Andrade Vieira,
entrando pe~alrnente nas negocia!ões sobr: o
turo do refendo ~nco. Também nao é a pnmelra
vez que o .Pr':S1dente se envolve pe.ssoalmen~
numa negOClaçao sobre bancos. Antenormente Já
negociou a mudança do controle acionário do Econômico e do Nacional.
f "
,Causa-me estranheza a aCllldade com qu~ o
PreSidente F~C r~be ~ ~ envolve nos. n:goolos
do~ banqueiros, dIsponibilizando-lhes. bllhoes de
reais at":lvés_dO PRO.E~ para ~ue c:ontlnuem. a sugar os ctdadaos braSileiros. Nao veJo o Presl~nte
recebendo as ONG que trab,alha~ com a questao da
A,IDS, por exemplo, para discutir com elas es~~téglas de combater a doença ou oferecer COndlçoeS
de dignidade aos afetados pela doença.
Esses casos, como saúde, educação, agricultura, segurança e habitação são remetidos aos seus
Ministros, os segmentos interessados muitas vezes
esperam meses para serem atendidos, ao contrário
dos banqueiros, recebidos diretamente pelo corretor
de plantão no Palácio do Planalto.
Sr. Presidente, nobres colegas, enquanto já
ocorreram 22 suicídios entre os funcionários do Banco do Brasil, índice considerado alarmante pela Organização Mundial da Saúde, fruto da absurda polftica salarial de FHC, os banqueiros se refastelam com
a guarida oferecida pelo Poder Público. As informações mais recentes nos dão conta de que agora os
bancos irão cobrar também os primeiros talonários
de cheques e aumentar o prazo da compensação

!U-
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dos mesmos de modo a diminuir os custos com o
pagamento de horas extras aos bancários, ou seja,
o dinheiro sai da conta do eminente do cheque no
mesmo dia, mas levará muitos outros dias para ser
creditado na conta do recebedor. Os bancos, além
de aumentarem suas taxas e o prazo de compensação dos cheques, ainda ficam vários dias trabalhando
com o dinheiro alheio, prática comum neste Brasil.
Finalizando, Sr. Presidente,nobres colegas, é
~ecessário que o Sr. Presidente en!regue sua cartei:
nn~a de corret?r .e assuma. a funçao pa~a a qual fOI
elelt~ ~ela ":lalona dos .eleitores do Pais: a d~ ~r
cond.lÇoes dlgna~ de vld~ para o povo braSileiro.
Pr~$ldente FHC: Inte~le ~m~m recurso~ para a
saude, reforma agrána, habitaçao, educaçao, etc.
Seria. de bom tom e não custaria tão caro aos cofres
públicos corno a ajuda aos amigos banqueiros, financiadores de sua campanha!
.
.
Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON BORNIER (PSDB - AJ. Pronuncia o seguinte disc:urso.) - Sr. Presidente, Sr's e
3rs. Deputados, sem dúvida, o consumidor ainda é o
grande perdedor quando se trata de reserva de mercado e de protecionismo a grupos da indústria setorizada. Assim tem sido com o setor de vefculos automotores. Abençoado pelo Governo Federal com incentivos
e com as restrições que se impuseram às importações
de carros estrangeiros, sabe-se agora, decorridos
doze meses desde quando aquelas medidas foram irnplementadas, que -a produção de automóveis se manteve praticamente estável, as importações e as exportações despencaram e os preços ,dos carros nacionais, para infelicidade do brasileiro, aumentaram-.
Diz-se que, de positivo, vem o compromisso de
montadoras estrangeiras instalarem em nosso País
novas unidades de fabrico de veículos e que, se isto
vier de fato a acontecer, como parece, ainda mais
cairá o volume de importação de veículos, favorecendo a -indústria nacional- de veículos automotores.
O mesmo mecanismo de proteção à indústria
de veículos automotores, conforme se anuncia, será
agora instalado em defesa da indústria nacional de
brinquedos, constituindo-se o fato em uma vitória estrondosa da Abrinq, entidade que associa os principais fabricantes de brinquedos no Brasil.
Desde algum tempo que as fábricas de brinquedas se transformaram em importadoras e embaladoras de brinquedos estrangeiros, principalmente
dos fabricados pelos chamados -tigres asiáticos·.
Houve uma dispensa desmedida de trabalhadores.
As unidades de fabricação foram, em grande parte,
desativadas. O volume de importação trouxe lucros
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às fábricas importadoras que, desta maneira, perderam credibilidade no que tange às suas marcas e
aos brinquedos de suas fabricações originárias.
O Ministério da Indústria, do Comércio e do Turisrno, em decisão já anunciada, pretende fixar elevadas taxas dos brinquedos importados que, assim,
se tomariam bem mais caros que 0$ nacionais, sabidamente caros, e que perderam, espaço no comércio
exatamente em razão de seus preços exorbitantes.
Se voltaremos à fabricação de novos brinquedos, é quase certo que sim. Os automóveis tiveram
um volume maior de fabricação, se comparados os
dados, que estão sendo divulgados pela imprensa,
relativos aos primeiros semestres de 1995 e 1996.
As importações caíram. Informa-se que na ordem
aproximada de 83%.
_
. Os preços .c~es~ram ~m P!oporçoes bem
maiores do que os mdlces da mflaçao. Perderam os
consumidores os compradores de veículos.
'
.
Ao que parece, Sr. Presld.ente, o mes~o fenômeno ocorrerá com os consumidores de brrnquedos
exatamente no segundo sem~stre d~ ano, quando
temos, entre outras d~ta~, o .Dla da ?nança e a fe~~
d? Natal. Proteger a mdustna de brrn.quedos no m~c~ de u~ segun~o seme~tre do ano, Im~ondo res~lçoes à Importaçao de b~nquedos, é ~I.sa q~e nao
po~e passar despercebl~a, sem a CritIca sl~cera,
pOIS, com toda certe~a, !st~ se programou nao 80mente em defesa d~ mdustrra, mas e sobretudo, em
desfavor do consumidor.
Era o que.tinha a dizer, Sr. Presidente, Sf"ls e
Srs. Deputados.
O SR. ROBERTO JEFFERSON (Bloco/PTB RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sf"ls e Srs. Deputados, em 1985, em sessão do Congresso Nacional, subi à tribuna para pronunciar-me
sobre o mandato de segurança que havia chegado a
esta Casa modificando a carreira do Ministério Público de forma a garantir alguns direitos ao ex-Procurador Geral da República, Inocêncio Martirez de Oliveira. Mandado este que acatado, aprovaria por decurso de prazo uma legislação que ia contra a independência daquela categoria.
Os membros do Ministério Público que por aqui
transitavam na época, e ainda hoje revejo alguns,
podem bem lembrar-se da importância significativa e
que revestia o episódio. Afinal, o Ministério Público,
naquela ocasião, emergia dos tempos das trevas
junto com a democracia e alguns heróis que hoje ornamentam a sua galeria de benfeitores, nem com o
assassinato de um colega em Pernambuco, onde in-
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vestigava O "escândalo da mandioca", saíam do
anonimato para a defesa da corporação.
Presidia o Congresso Nacional o Senador José
Fragelli.
Fragelli agia de acordo com a sua consciência,
fato raro ainda hoje, e em atitude que deve sempre
ser lembrada, devolveu o mandado de segurança
ao Supremo Tribunal Federal, encerrou a sessão, e
na sessão seguinte a matéria foi rejeitada em Plenário, constituindo-se assim no primeiro passo do
Ministério Público em direção à independência conquistada plenamente três anos mais tarde na Assembléia Nacional Constituinte.
Relembro estes fatos porque muitos que aqui
estão não sabem que no momento em que lutávamos pela independência do Ministério Público sempre fjz questão de alinhar-me entre os seus defensores, por acreditar, como ainda acredito, que este é um
dos mais importantes instrumentos de poder para a
garantia da cidadania e em seu nome deve atuar.
Hoje, sou autor da Proposta de Emenda Constitucional, que leva o número 365, de 1996, que
acrescenta ao parágrafo 12 do art. 127 a expressão
"e a responsabilidade de seus membros", as alíneas
f e 9 ao inciso 11 do parágrafo 52 e parágrafo 62 do
art. 128, e a expressão "requisitar a instauração de
inquérito civil, segundo procedimento previsto em
lei" ao inciso '" do art. 129 da Constituição Federal.
Muitos são aqueles que interpretam essa Proposta como sendo apenas um esvaziamento dos poderes conferidos ao Ministério Público pela Constituição de 1988. Mas esta é uma visão simplista do
problema que resolvi enfrentar com a legitimidade
de quem esteve sempre alinhado com o Ministério
Público na luta por sua independência.
Em artigo publicado na revista Veja, de 10 de
julho de 1996, intitulado "Quem procura, cala", o articulista Marcos Sá Corrêa, reportando-se à atuação
do Ministério Público em episódios recentes, afirma:
"Há procuradores que trafegam em excesso de velocidade pela via das dúvidas" citando, entre outros
casos semelhantes, a recente atuação na imprensa
do Ministério Público do Rio de Janeiro, misturando
bicheiros com autoridades e estes com drogas, assassinatos e corrupção. Posteriormente, no momento das provas, estas não tinham a loquacidade das
declarações à imprensa.
Nós, políticos, entendemos bem esta questão. Fazse uma denúncia por nada e destrói-se uma imagem.
Uma imagem pode valer uma vida. Muitos não acreditam
nesta premissa, nós sabemos que é verdadeira
No passado, a publicação de uma sentença
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era uma pena, assim como a privação da liberdade
e as multas pecuniárias. Hoje, a denúncia é levada à
imprensa e o cidadão acusado não tem direito à defesa, está condenado nas páginas dos jornais, e a
Justiça pressionada para homologar aquele resultado, caso contrário, condena-se esta também.
São múltiplas as ofensas e distorções perpetradas por este tipo de conduta:
a) quebra-se o princípio da presunção de inocência;
b) rompe-se com o princípio da dignidade humana, que proíbe que se converta o homem em objeto do processo estatal;
c) atingem-se, de forma dura e definitiva, os direitos de personalidade, mormente o direito à honra
e à imagem;
cf) instaura-se um clima de coação sobre os juízes
e tribunais, comprometendo, gravemente, a idéia de imparcialidade da jurisdição e o princípio do juiz natura/o
Não é preciso dizer que a coação indireta há
que se revelar ainda mais grave se estimulada ou
desenvolvida mediante ação de membros do Ministério Público, que, valendo-se da imprensa, divulgam
informações hábeis a acentuar a desigualdade inicial
da relação entre o cidadão indefeso e o já poderoso
órgão do Estado, tomando quase impossível o desenvolvirnento de qualquer projeto válido de defesa.
Marcos Sá Corrêa termina seu artigo definindo
que "procuradores de manchetes podem muita coisa, menos fazer uma investigação·. Busco a imprensa neste pronunciamento como uma forma de isentá-Ia, em parte, da responsabilidade destes acontecimentos. Afinal, qual é a obrigação de um veículo de
comunicação ao tornar conhecimento das declarações
de uma autoridade corno o Ministério Público? Lógico
que é publica-Ias. A responsabilidade não é da imprensa e sim do autor das declarações, e é aí, exatamente,
o primeiro ponto onde se quer chegar: a responsabilidade çIos membros do Ministério Público corno príncípio institucional. Hoje não há explicitamente, e talvez
por isto tenha faltado em determinados momentos.
Pela importância de que se reveste, a responsabilidade dos membros do Ministério Público é alçada a nível de princípio institucional, ao lado da independência funcional, sendo, portanto, dela conseqüência. Com efeito, quem quer que seja, pois, que
não existe no Ministério Público subordinação hierárquica, deverá responder pelos seus atos objetivamente, reparando os danos que provocar.
Para definir claramente esta responsabilidade,
proponho entre as vedações estabelecidas no art.
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128, parágrafo 5!!, inciso 11, as alíneas f e g, os impedimentos que descrevo abaixo:
f) revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, fatos ou informações de que tenham ciência em razão do cargo, e, que violem o interesse público e o sigilo legal, a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas;
g) receber, a qualquer título ou pretexto, auxíIios ou contribuições de entidades públicas ou privadas, inclusive para fins de moradia ou subsistência,
salvo exceções previstas em lei.
Na alínea f impõe-se limites aos exageros perpetrados, institucionalizando a proibição de o membro do Ministério Público externar opinião sobre os
procedimentos submetidos à sua apreciação que
possa causar danos à intimidade, à vida privada, à
honra, à imagem e à dignidade das pessoas.
No que se refere à alínea 9 proposta, a medida
é de cunho nitidamente moralizador visando preservar a independência inerente às altas funções do Ministério Público.
Por último, o art. 32 da proposta submete o inquérito civil à previsão legal adjetiva. A falta de regras
procedimentais sobre o inquérito civil tem dado ensejo
a incontáveis abusos por parte de membros do Ministério Público, dificultando o controle de sua legalidade
e mesmo o exercício pelo cidadão do direito de ter c0nhecimento de qualquer procedimento que lhe diga
respeito e de prestar esclarecimentos reclamados.
A fixação dessas regras infraconstitucionais
permitirá que se definam, de maneira precisa, o controle judicial do inquérito civil, o seu conteúdo e os limites dos poderes que se conferem aos membros
do Ministério Público, evitando que esse instrumento
inquisitorial destinado à defesa do interesse público
seja deturpado com a politização de suas ações, assim como possa ser utilizado para a satisfação de
propósitos menos nobres.
Não é raro, hoje, encontrarmos a administração pública obstruída pela ação do Ministério Público e os casos mais antigos vêm comprovando que
estas ações têm colhido como resultado apenas a
paralisação das obras e a conseqüente paralisação
do Poder Executivo, revelando, sobremaneira, o caráter político de uma ação nefasta que vem partidarizando as ações do Ministério Público.
A luta da qual participei, pela independência do
Ministério Público, que terminou por transferir para a
carreira poderes e estabilidade funcional inigualáveis, não tinha esta finalidade. A distorção precisa
de correção urgente, porque a causa era boa, o resultado que esperávamos, entretanto, era bem melhor.
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Ao terminar, quero ressaltar que continuo acreditando que o Ministério Público independente é um
instrumento importantíssimo na manutenção dos direitos da cidadania. Minha proposta não afeta em
nada esta independência. Os acontecimentos é que
vieram abalar a confiança que tínhamos no entendimento da responsabilidade elevada que esperávamos por parte dos membros do Ministério Público.
Sr. Presidente, solicito que faça constar do meu
pronunciamento o artigo do jomalista Marcos Sá Corrêa.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
Marcos Sá Corrêa
"QUEM PROCURA, CALA
Não será por falta de entrevista que o caso PC
Faria vai acabar, sem mais nem menos, no melhor
da história. Maceió informa: sai o perito Fortunato
Badan Palhares e entra a próxima atração, o procurador da República em Alagoas, Delson Ura da Fonseca. Ele já anunciou à imprensa que está na pista de
pessoas que encamavam o morto em transações bancárias. Nesse caso, PC pode ter morrido pela mão de
seus fantasmas, e a honra de quem não pôs uma ficha
no gatilho de Suzana Marcolino estaria salva.
Procurador, no Brasil, é assim: aonde a opinião
pública vai, vem um correndo atrás, assessorado por
jornalistas. Deve caber tudo na definição constitucional, que lhe deu as prerrogativas da vitaliciedade, da
inamovibilidade e da irredutibilidade de vencimentos
e os encargos de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais ou individuais indisponíveis. Aí deve estar implícita a animação do noticiário. Havendo interesse, o procurador
sempre aparece. Se não for mais um mal-entendido
do texto de 1988, contar à imprensa o que ainda não
apurou parece um atributo da função de procurador.
Há procuradores que trafegam em excesso de
velocidade pela via das dúvidas, por exemplo, Antônio
Carlos Biscaia, que dois anos atrás quebrou a banca
do bicheiro Castor de Andrade. no Rio de Janeiro,
apreendendo-lhe os livros de contabilidade e cravejando-o de denúncias sobre envolvimento com drogas,
assassinatos e corrupção de autoridades. Uma festa.
Mas papéis da ação, pelo visto, não tinha a loquacidade de Biscaia. Depois da malversação inicial de valentia, o processo foi murchando e o procurador cedeu o
púlpito a Ana Cristina Moreira, ex-mulher de Castor.
Falando demais, os procuradores dão a impressão de que acham muito e procuram pouco. Durante o impeachment de Fernando Collor, o então
procurador-geral da República, Aristides Junqueira,
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achava que o presidente podia ir para a cadeia.
Achava, aliás, o que o pafs tinha na cabeça, o que
lhe conferiu um longo mandato de simpatia e popularidade, como sua postura merecia. Mas, aparentemente, ele não procurou direito os argumentos que
convencessem a Justiça da culpa de Collor & Cia. O
ex-presidente cumpria a pena no Club Med de Moarea quando o ex-tesoureiro levou um tiro em Guaxuma, legando a toda a classe uma ironia: se Junqueira tivesse acertado a mão, se teria tentado abrir num
tribunal o tal arquivo da era Collor. PC, como se
sabe, só foi apanhado por fraude fiscal. Portanto, se
o arquivo morreu fechado, deve-se sua inviolabilidade em parte a um procurador. Em sua memória,
agora que saiu do posto, seus colegas bem que pcderiam fazer um pouco de silêncio em Alagoas.
Procuradores de manchetes podem muita coisa, menos fazer uma investigação. O métoco leva o
Ministério Público e a imprensa a lugar nenhum, pois
fonte de informação, oor mais agradável que a idéia
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seja, não é quem repete o que já se publicou, com
ou sem um procurador avalizando. É, de preferência, quem sabe mais do que os repórteres. Senão,
ambos andam em cfrculo fazendo muito barulho, o
que segundo algumas tribos pode até trazer chuva,
mas segundo qualquer criminalista dificilmente fará
cair do céu a verdade sobre PC. se vale tudo, entregue-se o caso ao cineasta Oliver Stone. Ele provou,
nos filmes JFK e Nixon, que a imaginação desencrua qualquer inquérito:
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
SrIs e Srs. Deputados, nos termos regimentais solicito a transcrição, nos Anais da Casa, do voto da
Câmara Municipal de Bauru à moção de apoio, apresentada pelo Vereador Lucrécio Jacques, em prol da
nossa luta em defesa de aposentados e pensionistas.
MoçÃO A QUE SE REFERE O ORADOR:
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Bauru, 12 de junho de 1996

Senhor Deputado,
Pelo presente,
estamos encaminhando a
Vossa Excelência cop~a da Moção nO 40/96, de autoria do nobre
Vereador LUCRÉCIO JACQUBS, aprovada em Discussão Única, na sessão
ordinária realizada em 10/06/96 por esta Edilidade.
Sem outro especial motivo, valemo-nos da
oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração e
apreço.

CLAUDIO PBmoNI
Presidente
Excelentíssimo Senhor
ARNALDO FARIA DE SÁ

:Jeputado Federal
Praça Tres Poderes
BRASÍLIA -

:lhu.

DF
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MOÇÃO
F o 1 h a
Senhor Presidente:

Sempre preocupado com as causas dos aposentados e
pensionistas,

o

atuante

deputado

Arnaldo

Faria

de

Sá

tem

intensificado no Congresso a sua luta em prol da manutenção das
conquistas obtidas por esse segmento, e que constam da Carta Magna
aprovada em 1988.
Como
está
em
curso
o
projeto
de
reforma

"
constitucional, é importante barrar qualquer iniciativa que vise por
fim aos direitos dos aposentados e pensionistas, e neste particular,
estamos certos~ue o nobre parlamentar estará sempre atento, evitando
que algo aconteça neste sentido.
Diante do exposto, e considerando a importância
dessa luta, submetemos ao escrutinio dos nobres pares a presente
MOÇÃO

D I:

APOIO

iniciativa do deputado federal Arnaldo faria de Sá, junto ao
Congresso Nacional,
visando resguardar os direitos assegurados
à

constitucionalmente aos aposentados e pensionistas, no momento em que
se discute a reforma da Constituição.
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O SR. WELINTON FAGUNDES (BlocoIPL MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. Deputados, o desenvolvimento do
País ocorre da forma a mais diferente em seus diversos quadrantes, contrapondo situações atípicas,
exemplos fantásticos e outras vezes dramas lamentáveis que refletem o status quo brasileiro.
Razão dessas verdades, venho à esta tribuna
para registrar o oitavo aniversário de um Município
que embora novo supera dificuldades e se consolida
como exemplo de trabalho, pioneirismo e muito sacrifício.
Quero me referir a Matupá no Mato Grosso,
situada a 700 quilômetros de Cuiabá, fundada em
19-9-1984, graças ao bandeirantismo de Ermínio
Ometto e à Agropecuária Cachimbo S.A.
Matupá é um programa de colonização muito
especial, implantado a partir da necessidade de cria~o de centro regi?~al. Possui uma área u,rbana com
~n!r~-estrut~r~ sUflclentem~nte desenv?~I~a p~ra, o
IniCIO de atividades produtlVa~. O MUnlClplO ,fOI cnado para re,~onder à ~ecessldade de apoiar um~
m rápido proc~~so, de de~~vol~lgrande re~lao
mento e fOI planejado para permitir a mdustnahzaçao
de produ~os na própria re~iã~.
, _
A Cidade de Matupa fOI elevada à condlçao de
Distrito ,pela Lei ~!l,~.937, de ,1985, quando, ain~a
pertencia ao MUnlClplO de Coltder. A emanclpaçao
po II't'lco-ad"
miniStrat'lVa f'
OI conso "d
I ada pe Ia L'
el nQ
5.317 de 4 de 'ulho de 1987.
,
J,
~,
Com seus OitO anos de existencia, Já conta
com população superior a 23.000 habitantes e cerca
de 9.000 eleitores.
A administração atual tem devotado atenção
especial à educação, quer reformando escolas,
construindo novas salas de aulas merenda escolar
assegurando aos estudantes as ~ondições mínima~
à seqüência dos estudos básicos. Em complemento,
realizado cursos periódicos de reciclagem e aperteiçoamento para professores da rede municipal e os
projetos a nível estadual, como o Vídeo Escola e Um
Passo para o Futuro. Todas as escolas da rede municipal e estadual são dotadas de TV, vídeo e antena parabólica, somando 75 salas de aula, 136 professores e 3.179 alunos.
A Escola Agrotécnica, implantada em área de
135 hectares, conta com 850 alunos, hoje transformada em Centro Público de Formação Profissionalizante.
A Primeira-Dama, Roseli Fátima Meira Barbosa, tem dedicado à área social total apoio visando a
melhoria da qualidade de vida da população, princi-

co.
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palmente a mais carente, destacando-se: cursos de
corte e costura, datilografia, pintura em tecido, curso
para gestante e outros profissionalizantes, com recursos do CBIA - Centro Brasileiro para a Infância e
Adolescência.
A Apae tem contado com a participação de
professores, psicólogos, fonaudiólogos e outros profissionais, Também há o projeto Cinturão Verde, visando atender 500 famílias de baixa renda para produção de hortifrutigranjeiros.
Na saúde pública, a medicina preventiva e curativa tem merecido a prioridade da administração
municipal. A Fundação Nacional de Saúde e a
OPAS - Organização Pan-americana de Saúde tem
se somado à Prefeitura Ml:Inicipal.
O projeto de urbanização propiciou mais humanismoà cidade, pavimentando ruas e avenidas e dotando-a de iluminação pública inclusive na periferia.
O fim do ciclo do ouro de aluviões, importante
mola mestra que ajudou o desenvolvimento de Matupá, levou sua população a procurar outras formas
para consolidar sua economia. A princípio, provocou
impacto bastante negativo que levou o Poder Executivo a buscar novos investimentos fortalecendo o
comércio e criando perspectivas de' mais empregos
e elevando a receita municipal.
A agroindustrialização tomou o sonho realida, .
de. ,Infra-estrutura. urbana e rural, parque
madeireiro,
. .
ag~lcola e pecuáno ~oram outr~~ ~tiVldades que consohdaram a economia do MUnlClpIO.
, .
.
,
Sane?~ento b~SIC? e água tratad~, Junto. ~ ~gurança pubhca m.als efiCaz fo~m medidas r~l~md~~a~as pela comunidade e atendidas pela mUnlclpalta e.
,
.
Para o setor agncola e pecuáno, assentou-se
800 famn~as em área de 90 mil hectares, constru~do-se mais de 30 pan.tes, fazendo.-~e a recuperaça?
e a abertura ,de rodOVias e 5.oo.qu~lometros de servlços top?gráflcos, além de dlstnbUlr sementes de arroz e milho.
Podemos afirmar que a administração Silva
Barbosa e Cândido Oss, junto ao brilhante apoio recebido da Câmara de Vereadores, tem se constituído numa das características mais positivas para o
desenvolvimento do Município de Matupá.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JORGE TADEU MUDALEN (Bloco/PPB
- SP, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr, Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, precisamente na sessão do dia 3 de outubro de 1995, desta Câmara dos
Deputados, falei sobre as atividades do Serviço Na-
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cional de Aprendizagem Comercial (SENAC), do
Serviço Social do Comércio (SESC), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e do Serviço Social da Indústria (SESI). Essas instituições foram criadas pela iniciativa privada para cobrirem
com rapidez e eficiência as lacunas deficientes no
tocante à assistência social e educação de mão-deobra. O poder público mostrava-se incapaz para
atender às exigências de saúde e de treinamento
para o trabalho da maioria do povo, com a falta de
escolas e assistência médica e mão-de-obra despreparada para o mercado de trabalho. Por parte do poder público, a situação nada mudou. O preparo da
mão-de-obra para empregos técnicos continua sendo da industria e do comércio.
Nesta oportunidade do cinqüentenário do Sesc,
do Senac, e do Sesi, teço elogios e parabenizo-os
pelos profícuos trabalhos que, ao longo dos 50 anos,
representam valiosa contribuição na solução dos
problemas sociais e econômicos e na redução das
carências da comunidade brasileira, notadamente na
área do ensino profissionalizante, saúde e lazer,
contribuindo, decisivamente, para a melhoria na
qualidade de vida e dignificação da classe trabalhadora do País.
O Senac, na área de comércio e serviços, é a
maior agência de ensino de formação profissional no
Brasil e na América do Sul, com gigantesca rede escolar: são 720 escolas distribuídas em todo o território nacional, destacando-se nos ensinos de informática, hotelaria, administração, saúde, comunicação e
artes, moda e beleza, conservação e zeladoria. Já
preparou mais de 22.000.000 de pessoas, com o
quadro de professores especializados, em tomo de
12.000.
O Sesc, ao longo dos 50 anos, construiu e faz
funcionar 2.303 unidades de prestação de serviços
de assistência social ao trabalhador no comércio e
aos familiares, distribuídos em 323 gabinetes odontólogos, 158 gabinetes médicos, 63 restaurantes,
324 cantinas e lanchonetes, 103 teatros e auditórios,
10 cinemas, 177 bibliotecas, 194 centros de atividades, 118 unidades, móveis, 16 centros campestres e
balneários, 20 colônias de férias, 198 piscinas, 51
saunas, 403 ginásios e centros esportivos e 139 parques infantis.
O SESI - Serviço Social da Indústria, braço social da indústria, comemora os 50 anos de existência
com festividades em várias cidades. No Estado de
São Paulo, é pólo de prestação de serviços para
cerca de 11 milhões de pessoas, com programas de
ação, priorizando as atividades educacionais, espor-
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tivas, de lazer, difusão cultural, promoção social, e
saúde, voltadas ao trabalhador, sua famnia e comunidade. Hoje, o SESI possui 45 Centros de Atividades (CAT) no Estado, instalados em 39 áreas industrializadas e com abrangência regional, e quase todos contando com unidades extemas, instaladas na
cidade-sede ou em municípios vizinhos, com o trabalho realizado pela equipe de 15 mil funcionários.
Parabenizo o Sesi de Guarulhos, Município
que, com muita honra, represento neste Congresso
Nacional, pelo gigantesco trabalho desenvolvido nos
Centros Educacionais da Vila Sorocabana, Ponte
Grande e dos Morros e no Centro Aprendizado 00méstico do bairro de Vila Galvão e também pela
construção do Centro de Atividades a ser inaugurado brevemente no bairro dos Morros, que contará
com amplo centro esporto e de lazer.
Em pesquisa nacional recente, para 90% dos
brasileiros as escolas devem adotar, a partir da quinta série, cursos profissionalizantes. Esses cursos dariam oportunidade melhor de se colocarem no mercado de trabalho e a qualificação obtida aumentaria
a chance de se empregarem. Frente às profundas
transformações nas necessidades dos indivíduos e
na organização social, sobretudo, na relação emprego-trabalho é vital que seja dada atenção a um setor
chave da sociedade: a educação profissionalizante,
para que se possa acompanhar todas essas mudanças.
Então, as instituições Senac, Sesc, Senai e
Sesi estão no caminho certo e faço votos que elas
continuem desenvolvendo suas atividades atuais
que são verdadeiras, concretas, eficientes, eficazes'
e imprescindíveis à vida do Brasil.
O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr«s e Srs.
Deputados, a política caminha cada vez mais para a
sua democratização, para a sua maior e melhor representatividade. Isto significa maior conscientização,
organização e luta por diferentes segmentos da sociedade. Homens e mulheres das cidades e dos
campos estão cada vez mais lutando por seus direitos, por seus direitos humanos, sua cidadania, sua
liberdade, e, assim, participação social, econômica e
política. Agora nós assistimos a um movimento altamente positivo, na linha do engajamento mais produtivo e representativo das mulheres na política partidária. O movimento aberto "Mulheres Sem Medo do
Poder", expressa em Goiás e no Brasil a vontade do
gênero de participar de maneira firme das eleições.
E de ocupar o espaço feminino próprio e reclamado
pelo valor, pela estatística, pela insubstituível força e
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contribuição da mulher. A mulher sempre foi à luta
na casa, na família, no trabalho, na igreja, na escola,
na universidade e na política, mas sem dúvida nenhuma, sempre discriminada, oprimida, desdenhada, relegada a segundo plano. Metade da população
é mulher, que pode e deve ocupar os espaços econômicos, políticos, culturais, religiosos e sociais de
nossa sociedade, de nosso Estado. A mulher tem inteligência, gosto, amor, cultura, competência igual
ao homem. E assim, por que não ocupar, invadir os
espaços de participação social e política próprios? A
mulher vai, assim, participando não por enfeite, por
concessão, por liberalismo, mas por consciência e
direito dentro da história que lhe é dada viver, operar, tratar, sentir, compreender e transformar num
mundo novo de paz e progresso para todas as muIheres e todos os homens.
A História caminha e a política não pode prescindir da participação e contribuição da mulher como
vereadoras, prefeitas, deputadas, senadoras, presidentas e go"w'emadoras. Temos todos que vencer os
preconceitos e saber escolher bem, homens e muIheres para representantes do povo.
Nesta virada de milênio, o Brasil e Goiás vão
dar testemunhos firmes escolhendo mais e mais
mulheres nas eleições d~ 3 de outubro, para nossas
prefeituras e câmaras de vereadoras e vereadores,
porque isso significa mais democracia, mais cidadania, mais ética na política.
Vamos eleger gente como Denise, Elza Oraída, Leda, Dolly, Terezinha, Talvane, Olívia e Delmira que são mulheres que honram a humanidade,
pelo seus compromissos, trabalhos, crenças, lutas, responsabilidades e presenças na comunidade/sociedade moderna. Creio que agora é um momento importante da política brasileira, com este e
outros movimentos de ampliação qualitativa e
quantitativa da participação da mulher na vida política. Vamos valorizar este movimento de muitas,
milhares de marias, marinas, joanas, consuelos,
célias, vanildas, carmens, cleides, evas, neuzas,
aparecidas, olgas, terezas, walderezas, reginas,
valérias, sônias, irenes, antônias e assim muitas
marias belas, cultas, livres, operosas, capazes de
construir um mundo e uma sociedade nova, cheia
de felicidade e solidariedade humana, integral e
firme.
Tenho duas filhas: Veridiana e Isadora, jovens
adolescentes que com a participação das mulheres
nos cargos e nas direções das políticas goiana e
brasileira, terão um futuro melhor,. mais realizador,
mais feliz. E também quem tem filhos e filhas sabe
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que o mundo precisa da participação substantiva da
mulher, para mudar as dominações, as manipulações
presentes neste planeta Terra, azul, água, ar que
necessita de políticas públicas para o meio ambiente, para a educação, para a saúde, para mais empregos, mais casas, mais democracia, pluralidade,
diferença, respeito, diálogo. Isto será possível, certamente, com mais eleição de mulheres para as prefeituras e câmaras municipais. Teremos mais leis,
mais governos democráticos desta vez com certeza.
Nós homens, também temos a coragem de dizer
que chegou a vez de as mulheres estarem firmes,
fortes, belas, cultas e capacitadas, para juntos e
iguais aos homens, virarem as histórias de nossas
cidades e campos, para positivamente mais e meIhor. Os desafios e alternativas estão postos mais
uma vez para a humanidade mudar. Esta é uma
chance de prata, ouro e brilhante. E por fim, a política terá mais brilho, realizações e estrelas com as
mulheres no pod~r.
O SR. JOSE PINOTTI (Bloco/PMDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e
Srs. Deputados, fala-se muito que, no Brasil, as leis
não funcionam. De fato, nosso arcabouço jurídico,
geralmente ponderado e razoável, é melhor do que
~ossos cost~~s, inercialmente ligados a uma hist6na de autonta~smo ,e ,descaso para com a esfera
das preocupaçoes publicas.
Exemplo desse descompasso entre lei e costume é ? Esta~to ~a Crian~, uma peça jurídi~ que,
s~ aplicada, IIvrana o ~r~sll ~e ser.vergonha Intemaclonal no campo dos direitos infantiS.
No entanto, assim como a gramática normativa
acaba orientando o desenvolvimento da língua falada, tenho esperança de que as leis brasileiras, com
o tempo, tenham o poder de orientar a sociedade
numa direção mais conseqüente.
Não há como falar do futuro sem pensar nas
crianças. As crianças abandonadas pela escola brasileira estão, neste momento, ingressando em massa no contingente de desempregados sem esperança de emprego, aumentando o número de miseráveis e criminosos de nosso País.
Ora, é muito mais barato investir em educação
infantil do que tentar recuperar adultos marginalizados pela sociedade; a educação, SrBs e Srs. Deputados, é o investimento com a melhor relação custolbenefício. De nada adiantarão as reformas constitucionais enquanto a União não se preocupar seriamente com a qualificação cívica, profissional e moral
de seus cidadãos, coisa que só pode ser feita a partir da infância.
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Pois bem, a partir do aparentemente irrealista
Estatuto da Criança, em 1994 o Ministério Público
paulista instaurou inquérito civil que, transformado
em ação civil pública, terminou por constatar a imprevidência do Município paulistano no amparo à infância.
Ora, SrBs e Srs, quais municípios brasileiros
cumprem tal estatuto? Talvez menos de dez, em
todo o território nacional. São Paulo, porém, teve a
honra de ser a primeira privilegiada pela aplicação
da Lei. O Executivo se viu obrigado pelo Judiciário a
criar um conselho e um fundo municipal para cuidar
das crianças de rua.
OCorre, porém, que, para adequar-se formalmente à decisão judicial, a Prefeitura, num compor'tamento arcaico e paternalista, quer apenas abrigar
as crianças em orfanatos ou coisa parecida. Tal solução é apenas parcial, cuida apenas do sintoma, ao
invés de ir à etiologia do problema, qual seja: a falta
de escolas públicas de qualidade, a ausência de um
Estado regulador que impeça o massacre dos cidadãos pela luta entre interesses particulares.
Ora, orgulho-me de que, quando Secretário Estadual de Saúde e de Educação, tive o prazer de ver
as crianças carentes desejando freqüentar as escolas que oferecíamos; o problema não era a evasão
escolar, mas a criação de mais vagas, e as criamos.
O hoje Senador Darcy Ribeiro também conseguiu,
com os Cieps, mudar o destino de muitas crianças
fluminenses; o problema dos Cieps, porém, era o
preço de sua construção.
Mas não é caro colocar crianças em tempo integral em boas escolas; caro, senhoras e senhores,
é deixá-Ias entregues às famosas "forças do mercado", que as transformarão em prostitutas, criminosos
ou, na melhor das hipóteses, pedintes irrecuperáveis.
Cara é a ignorância e o despreparo dos cidadãos.
O Estado é culpado e responsável pela injustiça social. Aos Poderes Públicos cumpre, portanto,
cortar o mal pela raiz, garantindo uma vida digna ao
menos para os descendentes dessa metade da população que hoje vive na pobreza desassistida.
O ensino é o principal instrumento para se dar
oportunidades iguais aos nossos semelhantes; cabe
à República honrar esse princípio sobre o qual se
baseia.
Luto por escolas públicas de qualidade superior às escolas particulares; isso não é utopia, é verdade no caso da França e das universidades brasileiras. Foi verdade no caso dos Cieps, por exemplo,
enquanto funcionaram. Começou a ser verdade em
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São Paulo, de 1986 a 1991, sem a construção de
sequer uma nova escola.
Se não lutarmos pela reformulação do processo pedagógico público, de modo a lhe dar qualidade
e universalidade, senhoras e senhores, veremos,
como estamos vendo, a proliferação de escolas arcaicas e elitistas destinadas a uma oligarquia cada
vez menor, e, entre essas escolas e os condomínios
fechados, uma multidão de deserdados, mendigando a cidadania a que tinham direito, e continua a
lhes ser negada.
O SR. ILDEMAR KUSSLER (PSDB - RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srzs e
Srs. Deputados, a permanência do Brasil entre as
nações que mais violam os direitos humanos, de
acordo com relatório de representantes da OEA, em
recente visita ao Brasil, sugere uma retomada de
consciência, no âmbito do Governo e da sociedade,
para enfrentamento do problema em maior amplitude. Malgrado tenha havido significativos progressos
na proteção contra ofensas à dignidade e inviolabilidade física das pessoas, há muito ainda por ser feito. E os representantes dos Direitos Humanos da
OEA deverão ter anotado, como detalhe positivo, a
ampla liberdade com que realizaram suas investigações. Levam, ou deveriam levar daqui, convicção
plena de que o Governo e o povo brasileiro não toleram afrontas aos direitos fundamentais do cidadão.
Nobres colegas, o maior problema é que a cultura da violência, estratificada em alguns segmentos, faz escapar do controle social e governamental
atos de perversidade bárbara. A tragédia de Corumbiara, no Estado de Rondônia, o qual eu represento,
consubstanciada no fuzilamento, pela polícia, de colonos sem terra, é exposta no relatório daquela organização como sinal gravíssimo dos riscos a que estão submetidos os grupos sociais excluídos. Tratase de avaliação de todo verdadeira, que não deve
servir para reações indignadas, mas de alerta sobre
os níveis de brutalidade na sociedade brasileira.
A própria existência de extensos grupos marginalizados é uma agressão contra os direitos humanos. Todos e quaisquer tipos de instituições e aquelas outras atinentes, mais de perto, à organização do
povo para a defesa de prerrogativas inalienáveis,
sob o império da fraternidade democrática, não se
justificarão enquanto perdurar o atual cenário de
desrespeito à dignidade e à vida.
Sr. Presidente, srzs e Srs. Deputados, conforme estabelece a Constituição do Brasil, em norma
acentuada por considerável avanço em relação aos
regramentos anteriores, a tortura é qualificada como
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crime hediondo. Assim, é insuscetível de fiança, graça, anistia ou perdão. Trata-se de manifestação de
vontade polrtica raras vezes observada na legislação
de outros parses, inclusive daqueles mais martirizados pelo terrorismo. Ar está exibida a decisão do
povo brasileiro de repudiar uma das piores ações
contra a dignidade das pessoas.
Todavia, as investigações criminais, embora
cada vez menos, costumam empregar a tortura
como método para obter confissões. A perversão
profissional, a educação precária, a exposição diutuma às desigualdades sociais, a miséria, que é a
principal parteira da violência, e outras graves disfunções do meio social formam o caldo de cultura
onde fermenta a prática da tortura. Em suma, meus
nobres colegas, é indispensável uma reforma apta a
reverter indicadores tão perversos e, pelo recolhimento das justas censuras dos representantes dos
Direitos Humanos da OEA, eliminar qualquer hipótese de violação aos direitos humanos em todo territ6rio brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Passa-se ao

v-

GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra a Sr" Alzira Ewerton.
A SRA. ALZlRA EWERTON (BlocoIPPB - AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr"Is e Srs. Deputados, no dia cinco deste mês, Manaus recebeu, agradecida, a visita do Dr. Francisco
Dornelles, ilustre membro desta Casa e atual Ministro de Estado da Indústria, Comércio e Turismo, fato
que merece registro e comentários neste meu discurso de hoje, pela sua grande repercussão entre as
diversas classes representativas da indústria, c0mércio e sindicatos de Manaus, inclusive os ligados
à CUT, que tiveram oportunidade de conversar com
S. ExJl e apresentar-lhe suas reivindicações para dinamizar a Zona Franca de Manaus, aperfeiçoando
os serviços existentes, eliminando entraves burocráticos e melhorando a infra-estrutura de apoio ao turismo ecológico, de grande potencialidade em face
da natureza única e grandiosa do Amazonas, não apenas em termos nacionais, mas planetários também.
Nossas palavras iniciais, ecoando a voz unânime das lideranças amazonenses, são de agradecimento ao Ministro Dornelles pela sua sensibilidade
no trato com todos, sua fantástica compreensão e
capacidade de discutir com segurança os nossos
problemas, do alto de sua experiência parlamentar,
de Direito Tributário e da máquina alfandegária. S.
ExJl cumpriu uma agenda muito intensa, não obstan-

Julho de 1996

te a chegada nas primeiras horas da madrugada do
dia cinco, com viagem marcada para o Amapá no final da tarde, onde nova rodada o esperava.
O Govemador Amazonino Mendes e a bancada do PPB nesta Casa do Congresso, da qual fazemos parte o Deputado Paudemey Avelino, Carlos da
Carbrás e eu própria, e de onde partiu o convite, formujam agradecimentos especiais ao Ministro Francisco Dornelles por ter encontrado tempo para nos
atender em meio a tantos afazeres. "O olho do dono
engorda o cavalo", eis um antigo provérbio encontrável em várias Irnguas, significando, com sabedoria,
que a vigilância e o conhecimento da coisa são essenciais à prosperidade daquilo que se encontra sob
nossa esfera de cuidados. Normalmente, quando se
ouve falar de problemas distantes, de catástrofes em
parses desconhecidos, com milhares de vrtimas, às
vezes, o ser humano se comove menos do que com
a morte de seu vira-lata de estimação. Dar a importância de que Ministros e Parlamentares também,
quando tiverem de resolver problemas ou elaborar
leis polêmicas, de aplicação regional, visitem a locaIidade énvolvida para ver a realidade de perto, de
sorte a poderem julgar não apenas com a mente, a
razão fria, mas com o coração também, pois este, é
bom lembrar Pascal, "tem razões que a razão desconhece".
Feito este intróito, Sr. Presidente, desejo comentar sucintamente as reivindicações apresentadas ao Ministro Domelles pelas diversas associações do Amazonas e pelos Sindicatos dos Trabalhadores de Manaus, para que esta Casa tenha conhecimento dos problemas que nos afligem e nos trate,
quando da apreciação de emendas à Constituição
Federal, com o cuidado que nossa situação especial
exige para fortalecimento de uma região estratégica
que é parte integrante do Brasil. Nenhuma outra é
alvo da cobiça internacional como a Amazônia. Fortalecê-Ia é proteger um patrimônio brasileiro de potencial ainda pouco estudado e pouco conhecido, ainda cheio de mistérios, de uma beleza rmpar, única.
Uma das medidas já tomadas pelo Ministro
Dornelles é o aumento de 20 para 70% na alfquota
do imposto de importação incidente sobre brinquedos. O Govemador Amazonino Mendes comemorou,
considerando-a providencial e salvadora do Pólo de
Brinquedos da ZFM. Segundo a ABRINQ - Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, essa
barreira tarifária possibilitará a geração de três mil
empregos, só este ano.
As importações de brinquedos da China cresceram 2.000% no último ano, o que significa que ex-
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portamos emprego e as conseqüências disso, todos
sabemos. Segundo o Ministro Dornelles, com nossa
plena concordância se fez a abertura de mercado
sem se levar em consideração o valor intrfnseco do
bem, o que permite práticas de subfaturamento e de
dumplng, contrárias ao direito. Assim, o Governo faria uma pauta de preços básicos e sobre ela se cobraria o Imposto de Importação (o 11), e não sobre a
fatura original, que pode mostrar preços fictfcios, 50cialmente danosos para nós.
Para ilustrar o fato, a Comissão de Trabalhadores e Empresários em Defesa do Emprego na Zona
Franca de Manaus apresentou ao Ministro Dornelles
documentos que caracterizam a prática de dumping, como estas notas fiscais que exibo ao Plenário, Sr. Presidente. Rta cassete a preço de bombom,
na expressão usada pelos trabalhadores, apenas
R$O,35. Isso mesmo, trinta e cinco centavos a unidade, R$3,50 a caixa com 10 unidades. Toca fita a
preço de caderno: R$10,OO a unidade; Aparelhos de
televisão a R$50,OO a unidade; Relógio japonês a
R$9,OO. Bicicleta chinesa de marcha a R$95,OO. São
casos exemplificativos de importação que sugere
práticas desonestas, que tira o emprego do nosso
trabalhador, sem o qual não pode viver com ou sem
dignidade. E é bom lembrar que a China tem barreiras e quotas para as exportações brasileiras. Não só
a China, como os Estados Unidos e o Japão, dentre
outros. Aliás, o Japão protege bastante seu mercado, nada obstante o enorme superávit, tanto na balança comercial como nas transações correntes.
Com preços tão atrativos, por que o fluxo turfstico para Manaus representa hoje apenas 53,89% e
as compras, 66,8% do volume praticado em 1990,
segundo exposição da Associação Comercial do
Amazonas, presidida pelo empresário Belmiros Vianez Filho?
Para isso, há duas causas principais: a primeira delas, que mereceu comentários do Ministro Dornelles, com a promessa de buscar solução, é o preço da passagem aérea. S. Êxll frisou, com muita propriedade, o absurdo de uma passagem RiolManauslRio custar tanto quanto uma passagem
Rio/Londres/Rio, cujo percurso, ou seja, horas de
vôo, é três vezes maior. Diante do aparente absurdo, prometeu conversar com as empresas do ramo
com vistas à obtenção de tratamento diferenciado,
significando tarifas mais razoáveis capazes de promover o turismo interno para Manaus.
Dentro dessa mesma linha de raciocfnio, a
ACA pleiteia que se dê aos pequenos empresários
uma quota de três mil dólares sem limite de quanti-
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dade por produto. Hoje, nao se poae, por exemplo,
sair de Manaus legalmente com meia dúzia de ventiladores, embora seu valor se comporte folgadamente no limite monetário da compra. Af prevalece a Iimitação pela quantidade.
A segunda causa desse decréscimo no turismo
para o Amazonas são as facilidades de compra no
Paraguai, de acesso fácil e barato. A recente redução da quota dos sacoleiros e turistas brasileiros em
demanda de Ciudad Del Este é contornada de várias
maneiras, inclusive pela corrupção de policiais rodoviários, como a TV Globo demonstrou. Nada obstante, essa limitação representa medida positiva no
controle do que o Ministro Dornelles denominou de
farra, com muita propriedade.
Outra medida pleiteada junto ao Ministro Francisco Dornelles se refere ao PPB. Não se trata da sigla de nosso partido, Sr. Presidente, refere-se ao
Processo Produtivo Básico-PPB, definido na Lei n2
8.387/91, cuja interpretação vem obrigando a inserção de componentes, na ZFM, nas placas de circuito
impresso. Segundo a CIEAM - Centro da Indústria
do Estado do Amazonas, essas placas são verdadeiras commodlties, já vêm prontas e em nenhum
lugar do mundo se exige sua montagem no destino.
Esperamos que o grupo de trabalho designado pelo
Ministério do Planejamento e Orçamento para a reformulação da ZFM resolva definitivamente o problema do PPB, onde houver distorções.
Igualmente, espera-se que o Ministro Dornelles
consiga reduzir a burocracia das importações, a cargo da Secex, para agilizar o processo, facilitar a
emissão das GI, reduzindo custos, de suma importância na competitividade comercial.
Para melhorar a infra-estrutura de apoio ao turismo, com o objetivo de revitalizar a Zona Franca
de Manaus, o Governador Amazonino Mendes espara do Ministro Dornelles a colaboração, via Embratur, com o Governo Estadual na construção de um
Centro de Convenções em Manaus, para atrair, com
a força do encanto da terra, com sua paisagem única, eventos como seminários e congressos de toda
sorte, que hoje não buscam nossa capital por falta
de local adequado.
Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de incorporar a este meu pronunciamento o discurso do
Eng. José Nasser, Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - FI EAM, que contém importante histórico da ZFM, sua importância na
composição regional da renda, com um faturamento
que atingiu USD 12 bilhões, em 1995, equivalente
ao PIB do Uruguai, cOÇltra importações de apenas
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USO 2,8 bilhões de insumos. A carga fiscal per eapita do Amazonas foi de USO 960, contra USO 286
do Pará, em 1995, com uma média regional de USO
486, segundo o documento da Fieam. Portanto, o
alardeado alto custo da ZFM, que seria conseqüência da Renúncia Fiscal do Governo Federal, é um argumento vazio, falacioso, que desmorona vergonhasamente diante da realidade dos fatos e dos números. E note-se que o Pará foi e é o grande beneficiário dos programas Sudam e FNO.
O convite que o Ministro Dornelles nos fez - a
mim e ao colega Paudemey Avelino - para acompanhar as negociações com o Mercosul, nos dá a certeza de seu interesse no sentido de que a ZFM venha a
fazer parte desse nosso pioneiro e importante mercado
comum, como terceiro país. A Argentina e o Brasil são
os dois únicos países do acordo que têm Zona Franca.
Encerrando, Sr. Presidente, sugerimos aos
ilustres pares a leitura do documento sobre a história
da ZFM, que faz parte deste discurso, para que, de
futuro, possam julgar com conhecimento de causa a
nossa Zona Franca e seu importante papel na economia regional em particular, e na brasileira, em geral.
Ao Ministro Francisco Dornelles reiteramos os
agradecimentos de todos os amazonenses, especialmente das classes empresariais e sindicatos,
pela sua atenta visita e vontade política que dernonstrou para o aperfeiçoamento da Zona Franca
de Manaus.
DISCURSO A QUE SE REFERE A
ORADORA:
FIEAM
Pronunciamento do Engenheiro José
Nasser, Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - FIEAM
Excelentíssimo Senhor Ministro Francisco Dornelles,
Em primeiro lugar, aceite os votos de boas-vindas ao Amazonas. A classe empresarial deste Estado sente-se honrada e agradece a visita de Vossa
Excelência, pouco tempo após sua posse no Ministério da Indústria e do Comércio do Govemo Femando Henrique Cardoso.
Para que se possa compreender a importância
estratégica da Zona Franca de Manaus no processo
de desenvolvimento da Amazônia OCidental, é necessário ter em mente alguns aspectos da história
econômica recente da Região.
Antes da Zona Franca, a Amazônia Ocidental
(cerca de 1/4 do País) - representada com maior in-

Julho de 1996

tensidade pelo Estado do Amazonas - era pouco
mais que um traçado no mapa do Brasil. A desesperança e o desânimo em relação ao futuro constituíam as caracterfsticas predominantes do perfil psicológico da população.
Nessa época, os investimentos efetuados com
os recursos da Sudam procuravam maciçamente o
Pará. Em 1964, o Pará recebeu cerca de 98% do tatal dos investimentos regionais em projetos incentivados, cabendo ao Amazonas os 20k restantes. No
período 1964-1966, o Estado do Pará obteve 72%
dos investimentos constantes dos projetos do setor
privado aprovados pela Sudam.
Em 1967, a formação da renda regional mostrava a seguinte divisão: 68% Amazônia Oriental e
32% Amazônia OCidental. A desigualdade intra-regional levou o primeiro governo militar - mais sensfvel às questões de segurança nacional derivadas do
vazio social existente no lado ocidental - a tomar
medidas para reverter a situação.
Durante o governo Castelo Branco, iniciado em
1964, foi constituída a MOperação AmazôniaM, com a
finalidade de estudar meios para estabelecer na região um polo de desenvolvimento mais interiorizado,
que promovesse a ocupação da Amazônia OCidental. Como resultado desses estudos, em 1967 foi
criada a Suframa e um elenco de incentivos aspaciais para a Zona Franca de Manaus.
Antes de Castello Branco, a capital do Amazonas era uma cidade de pouco mais de 150.000 habitantes, praticamente sem energia elétrica e sem
água tratada; não possuia sequer uma universidade.
Havia apenas duas faculdades de ensino superior:
Direito e Economia. O deficiente sistema de transporte e de comunicações agravava seu isolamento
em relação ao resto do país.
as jovens que desejassem estudar medicina
ou engenharia - a profissão de maior prestigio social naquele tempo - tinham de deslocar-se para
outros estados. Muitas vezes casavam, e não raro
deixavam de regressar. Passavam a empregar seu
talento em outras comunidades. Ocorria verdadeira Mexportação de cérebros M. Em alguns casos, fammas inteiras migravam para as capitais dos estados do Centro-Sul em busca de maiores oportunidades e de melhores recursos para a educação de
seus filhos.
O interior do estado continuava sua estagnação histórica, desde a derrocada da economia da
borracha. Praticava-se uma atMdade de subsistência, sem gerar excedentes econômicos que permitissem iniciar um processo de crescimento sustentável.
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Era um cenário de decadência e desesperança
que perdurou até a segunda metade dos anos 60.
Sua transformação teve início na visão de estrategista de Castello Branco, ao promover os estudos
que culminaram com o decreto-lei que criou a Suframa em 28-2-67.
Logo nos primeiros anos, a Zona Franca de
Manaus começou a mostrar resultados favoráveis visíveis. O horizonte de expectativas da população
ampliou-se, o turismo expandiu-se, o comércio cresceu e foi iniciado um ousado processo de desenvolvimento industrial, com elevado padrão tecnológico.
Progressivamente, foi sendo alterada a participação da Amazônia OCidental na composição da
renda regional. Enquanto em 1967 sua contribuição
era de 32%, em 1994 subiu para 56%.
O crescimento também passou a ser mais bem
distribuído nos Estados que formam a Amazônia
OCidental. O Pará gerou, em 1994, 90% da renda da
Amazônia Oriental - formada pelo Pará e Amapá -,
enquanto o Amazonas participou com 70% da renda
da Amazônia Ocidental, cabendo 16% a Rondônia,
8% ao Acre e 6% a Roraima.
Outro dado favorável do papel positivo desempenhado pela Zona Franca é a recente pesquisa
realizada pela ONU e IPEA sobre o índice de Desenvolvimento Humano dos Estados brasileiros.
Nesse índice de qualidade de vida, que levou
em conta indicadores econômicos e sociais, o Amazonas classificou-se em nono lugar, após Rio Gran~
de do Sul, Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul e
Espírito Santo.
Os números para a elaboração do índice de
Desenvolvimento Humano referem-se a 1991. Se
correspondessem a períodos mais recentes, a situação do Amazonas provavelmente teria sido melhor.
Em termos de PIB per capita - um dos indicadores usados na composição do índice definido pela
ONU - o Amazonas ocupou a sétima colocação, em
seguida ao Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.
Embora a Sudene e a Sudam atuem há longo
tempo como agentes de desenvolvimento regional,
os Estados do Nordeste e o Pará obtiveram as piores classificações.
Confirmando esse resultado, o economista Álvaro Zini - professor e pesquisador da USP - declarou em recente entrevista à revista Veja, com base
em um estudo profundo que está realizando sobre
crescimento da renda no Brasil:
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"Nosso estudo mostra que a política de subsídios da Sudene e da Sudam é equivocada e ineficaz."
A pesquisa mostra, claramente, a eficácia do
modelo Zona Franca em comparação aos modelos
tradicionais de desenvolvimento regional estruturados em subsídios ao capital.
Do ponto de vista fiscal, a posição do Amazonas como arrecadador tributário tem sido excepcional, o que demonstra que os incentivos fiscais da
Suframa não são tão amplos quanto se poderia imaginar.
Cálculos do economista amazonense Samuel
Benchimol mostram que a carga fiscal per capita do
Amazonas foi de US$960 em 1995, enquanto no
Pará chegou a US$286. No mesmo ano, a média regional atingiu US$453. O propalado alto custo social
da Zona Franca - refletido na renúncia fiscal do governo - não encontra, portanto, amparo nos fatos.
Em termos de ICMS, a arrecadação do Amazonas em 1995 foi de cerca de US$1 b;lhão, enquanto
ao Pará - com o dobro da população - coube
US$700 milhões. No que conceme aos tributos federais, a contribuição de cada Estado foi a seguinte:
Amazonas 49%, Pará 34%, Rondônia 9%, Acre 3%,
Roraima 3% e Amapá 2%.
Não obstante algumas dificuldades, principalmente a abertura da economia e a falta de estabilidade das regras operacionais da Suframa, a Zona
Franca vem mostrando sinais de grande vitalidade.
Esse vigor está expresso no faturamento da indústria, que em 1995 atingiu US$12 bilhões - equivalente ao PIB do Uruguai. Para produzí-io, importou
apenas US$2,8 bilhões de insumos.
O elevado valor agregado resultante -, US$9,2
bilhões - demonstra que, ao invés de enciaw~, a
Zona Franca se encontra perfeitamente integrada à
economia nacional.
Outro acontecimento marcante é a decisão do
grupo Samsung - o maior fabricante mundiai de tubos de imagem para televisores - de instalar uma
fábrica desse importante componente em Manaus.
Senhor Ministro, a Zona Franca não é um cicie'
econômico efêmero. E~ um processo de longo prazo
flexível e interativo, que se tem ajustado com grandE!
eficácia às mudanças da conjuntura.
Pode-se então perguntar: quais são os proble·
mas da Zona Franca? O maior problema é a instabi··
lidade das disposições normativas eman8.das do Go·
vemo Federal. Para e~Il;08I1'lpli'iie21!", infc'míü Bl Vossa
Excelência que o Conselho de Administração da SIJ;-
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frama - responsável, entre outras importantes atribuições, pela aprovação de projetos -, que deveria
ter reuniões mensais, reuniu-se apenas 2 vezes nos
últimos 19 meses.
As cotas para limitar as importações, usadas
em dois perfodos da história da Zona Franca e que
ainda hoje estão em vigor para o comércio, constituem outro exemplo.
Apesar dos opositores - por desconhecimento
da realidade ou por má fé -, a Zona Franca terá um
futuro brilhante, perfeitamente integrado na economia brasileira. Faz-se necessário, apenas, que o Governo defina regras claras, coerentes, estáveis e duradouras.
Esperamos poder contar com o apoio de Vossa
Excelência para defender-nos das tentativas de desestabilização da Suframa, o único modelo de desenvolvimento regional que deu certo na Amazônia.
Muito obrigado.
(Manaus 4 de julho de 1996)
' .
.
Durant~ o dISCUrso da oSrª Alz/~. Ewe~ton, o Sr. VYllson Cam,P?s,
Secretano, delxa a cadeIra da presldencla, Qque é ocupada
pelo. Sr. Adylson Motta, § 2 do art. 18 do

.t-

RegImento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem a
palavra o Deputado Wilson Campos, pela ordem.
O SR. WILSON CAMPOS (PSDB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, em primeiro lugar quero agradecer ao Presidente Adylson Motta a oportunidade que me deu
para abordar um assunto sério, complementando o
tempo da Deputada Alzira Ewerton, no Grande Expediente.
Uma análise dos gastos do Governo Federal
com a saúde e a educação, nas últimas quatro décadas, explica a crise em que esses setores estão
mergulhados, explica porque somos os campeões
das desigualdades sociais e do atraso e explica também o porquê da CPMF, que acabamos de aprovar
em primeiro turno. E acredito, srªs e Srs. Deputados, com a consciência tranqüila daqueles que votaram pela aprovação - e mesmo daqueles que não
puderam votar, mas que hão de fazê-lo - que a
aprovaremos novamente no segundo turno.
Voltando no tempo, Sr. Presidente, constatei que
a proposta orçamentária da União para 1950 destacou
5,3% para a saúde, quando a população brasileira se
situava em tomo de 52 milhões de habitantes.
Nos anos 70 os gastos com a saúde se elevaram para 6,9% - um crescimento de 36,4%. Em
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1970 a população alcançava 93 milhões, 75% maior
do que a de 1950. Houve assim um descompasso
perverso que faliu a saúde pública do Pafs, sujeitando-a a vergonhoso sucateamento. Peço que guardem esses dados para comparação ao final do meu
pronunciamento.
Sr13s e Srs. Deputados, um exame das despesas orçamentárias de 1995 mostra que, nesse ano,
as atenções com o setor da saúde diminufram ainda
mais, porquanto só 4,3% lhe foram destinados, relativamente menos um terço do que era gasto por habitante em 1950.
Sr. Presidente, assim como a saúde, a educação também é uma espécie de "primo pobre" do Orçamento da União. Em 1950 recebia 5,3%; nos anos
70, 8,3%; e, em 1995, mfseros 2,5%, observando-se
que, no penodo, a população de O a 14 anos elevouse de 21,9 milhões para 60 milhões de brasileiros.
Af está uma das principais razões que provocaram o quadro de crise da educação e da saúde no
Brasil. Quanto menos dinheiro, mais miséria, mais
desarticulação, mais doença, mais pobreza e mais
desigualdade.
O atual Governo tem a grande oportunidade de
reverter esse quadro e muitos passos já foram dados pelos eminentes Ministros Adib Jatene e Paulo
Renato de Souza, homens probos, dignos e competentes à frente de suas Pastas.
Botsuana gasta 4,7% com a saúde e 21 % com
a educação; a Malásia gasta 5,9% com a saúde e
19,7% com a educação; a Venezuela, nossa vizinha,
gasta 8,8% com a saúde e 19% com a educação; o
Uruguai, bem perto de nós, gasta 6,8% com a saúde
e 5% com a educação.
Perguntamos: como podemos manter a situação atual, pior ainda do que a Botsuana?
Tenho esperanças de que retomemos, pelo
menos, a situação de 1950, quando a saúde e a
educação recebiam tratamento bem diferente do que
aquele dis(!ensado até 1995.
Vejam bem. Imaginemos se, percentualmente,
nos fosse dada a oportunidade de voltarmos a 1950,
quando a saúde recebia o percentual de 6,9%. Significa dizer que, pela previsão orçamentária, a saúde
deveria receber algo em tomo de 25 bilhões de
reais. Segundo consta, na previsão orçamentária de
1995, esse valor chega perto dos 450 bilhões.
Mas não é possfvel enganarmos o povo, juntamente com o Governo, o tempo todo. Já o enganamos por algum tempo. Há, de qualquer maneira, a
felicidade de termos à frente do Ministério da Saúde
um homem com a pertinácia, a capacidade e a sen-
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satez de Adib Jatene, que lutou por pouco mais de
1% com a instituição da CPMF - 4,5 bilhões de dólares.
Chamamos, contudo, a atenção do Sr. Ministro, por quem temos uma verdadeira admiração: os
4,5 ou 6 bilhões de dólares não irão resolver o problema da saúde; vão apenas amenizá-lo. Mas poderemos cuidar para que, já na próxima proposta orçamentária, seja feita justiça à saúde, à educação, à
agricultura, às rodovias e a um sem-número de situações que precisam ser revistas pelo atual Governo.
Sr. Presidente, do assunto que vou tratar agora
costuma-se falar muito jocosamente. Refiro-me ao
jogo de bicho, no seu todo. Se regulamentássemos
esse jogo neste País, definitivamente, com seriedade e sensatez, estabelecendo, vamos dizer, um percentual de 10 ou 20%, que serviria de ICMS, teríamós uma arrecadação de 10 ou 20 bilhões de dólares ou reais, para ajudar a saúde, a educação, a
agricultura e as rodovias. As estradas principalmente, estão aí matando em virtude de sua má conservação.
Portanto, Sr. Presidente, são esses os dados
simples que ofereço no pronunciamento a respeito
da saúde no Brasil.
Quero, ao deixar esta tribuna, concitar os companheiros que votaram a favor da CPMF - 344, se
não me engano - a que engrossemos mais esse
grupo com os que não votaram "sim" e os que ficaram indecisos, os que enfrentavam problemas partidários. Acredito que possamos sanar esse problema
e levar à conscientização aqueles que, como eu, faIam aqui pelos 55 companheiros que morreram em
Caruaru, pelas crianças que continuam morrendo e
passando fome no Nordeste.
Quanto ao saneamento, Sr. Presidente, falou
há poucos instantes sobre a dengue um médico sulino. Ternos muito a tratar sobre isso. E continuamos
dizendo: com esse prazo de arrecadação da CPMF,
até 31 de dezembro de 1997, prevê-se uma receita
de 5 ou 6 bilhões de reais, que não vão resolver o
problema da saúde. Poderão amenizá-lo, repito.
Mas temos de conscientizar a todos os companheiros que aqui me vêem e ouvem de que chegou a
hora de dizer "sim" ao Brasil, como certamente o
fará também o Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O Sr. Arnaldo Faria de Sá - Concede-me um
aparte, Deputado Wilson Campos?
o SR. WILSON CAMPOS - Ouço com prazer
V. EXª.
O Sr. Arnaldo Faria de Sá - Nobre Deputado
Wilson Campos, ainda que respeite os argumentos
de V. Exil, quero dizer que votei contra a criação da
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CPMF porque entendo que existem outras fontes de
recursos, no próprio Orçamento da União, que poderiam resolver o problema da saúde. E, enquanto não
votarmos uma reforma tributária, penso que não devemos criar novos impostos. Tenha a certeza de que
me preocupo com a saúde tanto quanto V. EXª. E o
fato de ter votado contra a criação da CPMF não nos
faz isentos de preocupação com a saúde e outros
problemas. Tenho certeza de que os 326 Deputados, entre os quais V. Exª, que votaram pela criação
da CPMF devem ter tido as suas razões, as quais
respeitamos. Mas não podemos concordar com
aqueles que tacham os que votaram contra essa
proposta, como eu, de contrários à saúde ou temerosos de quebra do sigilo bancário. Isso não é verdade! Temos uma posição clara e definida e engrossamos com V. EXª as fileiras daqueles que acham
que efetivamente devemos nos preocupar com a
saúde. Isso, sim, mas não apenas votando a favor
da criação da CPMF. Há outras fontes de recursos
orçamentários para atender à saúde deste País.
O SR. WILSON CAMPOS - Deputado Arnaldo
Faria de Sá, não estou entre os que dizem que os
que votaram contra a CPMF estão contra a saúde.
Há aí uma questão de entendimento. Mas V. Exª
também deve saber da premência, da necessidade
urgente de recursos para a saúde, porque sem ela
se morre; e com saúde se vive.
Posso testemunhar. O Município onde nasci é
pertinho de Caruaru, onde 55 pessoas morreram à
míngua por falta de tratamento adequado. Vejo, Deputado Arnaldo Faria de Sá, que no Norte e no Nordeste a realidade ainda é esta: de cada mil crianças
que nascem, mais de cem morrem.
Então, não é possível que nós não assumamos
a responsabilidade de resolver tal problema. Concordo com V. EXª em que poderíamos encontrar outros
meios, mas a solução para o problema é urgente,
Deputado. Nós não podemos esperar!
O Sr. Arnaldo Faria de Sá - Só que, Deputado Wilson Campos, em Caruaru não faltaram recursos e, sim, água tratada, água filtrada. Isso é falta de
vergonha, não é falta de recursos!
O SR. WILSON CAMPOS - Acredito que seja
falta de vergonha e de recursos. Esses dois elementos estão juntos. A falta de recursos e a falta de vergonha entendem-se plenamente. Mas nós não podemos de maneira nenhuma deixar de tentar sensibilizar aqueles que podem, com recursos, fazer triunfar
a saúde sobre a falta de vergonha.
Temos de dizer que é premente e necessário
conseguir recursos para a saúde. Acredito que de-
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pois deste entrevero nosso de bons amigos, de bons
camaradas, V. ExA irá reverter o seu voto em favor
da saúde. Escute aquele nordestino que lhe manda
um recado, Deputado Arnaldo Faria de Sá: "Lembrese de que o Nordeste continua sofrendo, e as suas
crianças passando fome".
Ouço com prazer o Deputado AntOnio Carlos
Pannunzio.
O Sr. Antônio Carlos Pannunzio _ Deputado
Wilson Campos, não poderia calar-me diante do pronunciamento de V. ExD, pela propriedade com que o
faz. Já tive oportunidade de discorrer sobre este assunto aqui no plenário e aproveito este aparte que V.
Exl\ me concede para enfatizar um ponto: podem fazer desfilar um sem-número de conceitos tecnicistas
contra a criação da CPMF, podem reunir quantas
alegações quiserem, mas é inquestionável que os
recursos orçamentários para a saúde - da União, do
Estado e do Município, juntos - não atendem à necessidade dos milhões e milhões de brasileiros que
não têm alternativa a não ser o Sistema Único de
Saúde. É por isso que eu louvo a iniciativa de V. ExA
ao entrar no mérito desse assunto, na defesa da
CPMF, para que haja um recurso suplementar. Tenho certeza de que haverá outras intervenções nesse sentido que levarão esta Casa, no segundo turno,
a aumentar o número daqueles que apóiam essa iniciativa. Parabéns, Deputado!
o SR. WILSON CAMPOS - Parece-me que
vamos ter a satisfação de ouvir a intervenção da Deputada Ceci Cunha, médica responsável que bem
conhece o que é o Estado de Alagoas, tão sofrido,
ou mais, do que meu Estado de Pernambuco.
A S"- Ceci Cunha - Nobre Deputado Wilson
Campos, quero parabenizá-lo pela sua preocupação
de homem público, mostrando aos quatro cantos do
Brasil a necessidade que temos, que não é só nossa, é do País inteiro. Todo cidadão brasileiro tem de
saber qual é maior preocupação desta Casa, neste
momento. Não estamos preocupados s6 com a saúde, mas com todos os problemas nacionais que precisam da definição e da ação dos cidadãos que têm
o domínio maior sobre os acontecimentos. Naturalmente, fala-se sobre a saúde a cada instante. Ontem mesmo pude presenciar um quadro que me deixou profundamente constrangida. Um paciente gravemente acidentado sofreu uma cirurgia de urgência
e precisava de acompanhamento na UTI. Mas s6
poderia dar entrada nesse setor do hospital se pagasse quarenta mil reais. Nem todo cidadão tem
quatro mil reais, imagine quarenta mil! Neste instante esta Casa precisa vestir essa camisa, ter sensibili-
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dade e compreender que a saúde precisa ser acudida, precisa da nossa participação, assim como de
todos os brasileiros. Já disse aqui em outro momento, e vou repetir: uma xícara pequena de café, que
tomamos a todo instante, custa 35 centavos; e não
quebra cidadão algum. Imagine V. ExA 20 centavos
para cada 100 reais. Isso não vai quebrar ninguém!
As pessoas que vão contra o debate e não são favoráveis à nossa i~tenção não parar~m re~lmente para
pen~r e <.:<>nclUlr que o Brasil está precisando de~a
p~rtlclpaçao. Parabéns a V. ExA, n~bre compa~helro
WIlson Campos, por sua ~xplanaçao! Vamos Juntos
trabalhar para ganhar bOnito no s~gu~do turno, com
um placar melhor até do qu~ ~o pnmelro. Tenho certeza de que vamos conseguIr ISSO.
O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V.
ExA, que tem grande eficiência como mãe, médica e,
hoje, Parlamentar, a colaboração e a sensatez de
seu aparte.
Peço licença ao Sr. Presidente para ouvir o Deputado Salvador Zimbaldi, que há algum tempo nos
solicitou o aparte, certamente para enriquecer o meu
pronunéiamento.
O Sr. Salvador Zirnbaldi - Agradeço ao nobre
Deputado Wilson Campos a concessão deste aparte. Quero apenas registrar o posicionamento dos
que votaram favoravelmente à CPMF. Quanto ao
conceito, acho que todos éramos contrários à criação de um novo imposto. Acredito que era unânime
a vontade da Casa de não criar mais impostos, até
porque isso assola diretamente a sociedade, especialmente a já tão sofrida classe média. Por outro
lado, era necessário que se criasse um paliativo
emergencial para que o Ministro pudesse buscar
uma saída para a saúde, principalmente no que se
refere às pessoas menos favorecidas. Nesse sentido, também votamos favoravelmente à CPMF, assim como fizeram outros colegas aparteantes à briIhante fala de V. Exll. Na realidade, acredito que falta
apenas que o Ministro Jatene apresente uma política
nacional de saúde à nossa sociedade - e para tanto
falta o dinheiro. Espero que, com o segundo turno
concluído, o Ministro já tenha esse dinheiro para sanar as dívidas para com a população no sistema de
saúde.
O SR. WILSON CAMPOS - Agradeço a V.
ExA, Deputado Salvador Zimbaldi, o aparte que enriquece o meu pronunciamento. Agradeço também ao
brilhante Deputado Adylson Motta a tolerância e por
me permitir ouvir os apartes, que trazem a conscientização de que nós todos devemos nos lunir sem
discrepâncias e, se possível, dar quinhentos votos
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em favor da aprovação da CPMF, para demonstrar
ao Brasil que estamos preocupados com aqueles
que sofrem e passam fome, principalmente as crianças do Nordeste.
Era o que tinha a dizer.
o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Presidência faz um apelo aos Srs. Parlamentares que
se encontram em seus gabinetes e demais dependências da Casa para que venham ao plenário, a fim
de que possamos atingir o quorum necessário para
a Ordem do Dia.
As listas de presenças das portarias registram
o comparecimento de mais de 300 Srs. Deputados,
e o painel acusa apenas 129. Então, a Presidência
faz novo apelo para que os Srs. Deputados venham
ao plenário registrar suas presenças.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - srªs e
Srs. Deputados, estando presente em plenário o Sr.
Ulysses Gaboardi Filho, 42 suplente da coligação
PMDB/PTRBlPMN/PSD/PV/PRP, representante do
Estado de Santa Catarina, em virtude do afastamento do titular, Deputado Rivaldo Macari, convido S.
Exll a prestar o compromisso regimental, com o Plenário e as galerias de pé.
(Comparece à Mesa o Sr. Ulysses Gaboardi Rlho e presta o seguinte compromisso):
"PROMETO MANTER, DEFENDER E
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR
AS LEIS, PROMOVER O BEM-ESTAR GERAL DO POVO, SUSTENTAR A UNIÃO, A
INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA DO
BRASIL. "

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Declaro empossado o Sr. Ulysses Gaboardi Filho. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a palavra ao próximo orador do Grande Expediente, a nobre Deputada Jandira Feghali, que, nos
termos regimentais, dispõe de 25 minutos para sua
manifestação.
A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, colegas
Deputadas e Deputados, na verdade, este Plenário,
como não podia deixar de ser, vem discutindo quotidianamente um tema que se chama, lato sensu, dinheiro: recursos, orçamento, Proer, CPMF, reforma
tributária.
Na verdade, seria muito importante se pudéssernos parar para refletir sobre a trajetória do chamado "dinheiro", a partir da posse do Sr. Fernando
Henrique Cardoso. Hoje, inclusive, deparei com a
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publicação do relatório da ONU, nas páginas do Jornal O Globo, que diz que o Brasil, na América Latina, é o País ocupante do primeiro lugar em desigualdade social e o que tem a pior distribuição de renda.
Nessa discussão sobre dinheiro e nas avaliações políticas da qualidade de vida, temos experimentado aqui enorme contradição entre o que é o
Brasil real e o que é o marketing do discurso, do
que é divulgado e do que é avaliado pelo Governo
Fernando Henrique Cardoso.
Pude debater os dois anos de Plano Real,
pude ouvir de vários Parlamentares da base do Governo, em vários locais, uma avaliação extremamente positiva da realidade político-social brasileira. Sinceramente, não consigo perfilar-me nesse tipo de
avaliação. Se olharmos para a política econômica,
podemos verificar que continuamos violentando
enormemente o setor produtivo deste País. Se olharmos para os tão falados financiamentos intemacionais, constataremos que continuamos tendo enorme
entrada de capital especulativo, que hoje o Brasil
atrai com muita competência devido à sua opção de
política econômica. Se olharmos o campo da política
social - e estou repassando esses dados em termos
muito sucintos - vamos ver que este Orçamento, feito com uma metodologia nova, criteriosa e politicamente discutida, foi constituído de for~a diferente de
out~~s momentos do C~ngresso NaCional. Podemos
venflcar que os convêniOS ~ ,a~ emendas parlament?res foram tratadas com cntenos absolutamente poIItlcos. ~~ entanto, <:s Deputados que foram totalmente f1é~s nas votaçoes, mesmo que f~~em contr~
o povo, tiveram suas emendas e convenlos atendldos. Os Deputados da Oposição, que, por consciência, não se perfilaram às posições do Governo, foram completamente marginalizados e cortados nas
suas emendas, mesmo que fossem emendas justas,
importantes para os seus Municípios e para atender
a demandas de sua população e do povo que o elegeu, mesmo que fossem demandas sobre dramas
sociais vividos nessas regiões. Também podemos
verificar a denúncia, que muito competentemente
vem sendo feita pelo Líder da bancada do PCdoB, a
respeito dos lobbies, dos escritórios de representação e do envolvimento dos segmentos nefastos nas decisões orçamentárias.
E não fosse essa corrupção na execução orçamentária - o que está a exigir de nós a instalação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito - que antes
foi do Congresso nacional e que hoje é da execução
orçamentária do Executivo, ainda poderíamos observar que a aplicação de recursos pelo Plano Pluria-
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nual ou pelas determinações de rubrica deste Orça.mento reduziram os recursos para a habitação, saúde e educação, para não falar em outras áreas também de enorme importância.
Quando verificamos as prioridades do Governo
Fernando Henrique, a primeira coisa que salta aos
nossos olhos é o Proer. E não adianta dizerem que
é depósito interbancário, algo para proteger depositante, porque nisso nem criança nem o maior analfabeto político, que não lê jornal ou não vê televisão,
acredita mais.
Todos sabemos do empenho do Tesouro no
que significa o recurso do Proer. E desse dinheiro já
declarado 20 bilhões foram desviados para salvar
banqueiros privados. E há os 10 bilhões anunciados,
além da recente incursão da análise do que será feito com o Bamerindus, que ainda não entrou na lista
de salvações do Proer.
Olhando para isso tudo, Sr. Presidente, como
fazer uma análise positiva dos dois anos de Plano
Real? Temos hoje marketing, mas temos um custo
social elevado, temos um aluguel que não sei como
não influencia a inflação. O aluguel e o condomínio
subiram 440%. Ainda hoje continuamos no marketing da inflação baixa, continuamos no marketing,
não da estabilidade da economia, porque é uma economia altamente instável mas da estabilidade de moada, e continuamos discutindo se o Brasil vai bem.
Do ponto de vista econômico e social estamos
muito mal, e, do ponto de vista democrático, muito
preocupados, porque apenas temos servido neste
Congresso para alterar uma Constituição que foi escrita a muitas mãos, com grande participação e representação popular. É perfeita? Obviamente que
não. Há muitos pontos a serem modificados? Obviamente que sim. Mas não vimos a Constituição ser
modificada pelo que ela tem de ruim. Ela está sendo
modificada pelo que tem de bom, quando estabelece
o papel do Estado nos setores estratégicos da economia, quando estabelece a coluna vertebral do papel do Estado nos direitos sociais, nas relações entre capital e trabalho, quando tenta, na verdade, estabelecer um critério do que é nacional e do que não
o é. O Governo e o Congresso Nacional esquartejaram a Constituição.
Hoje ainda lutamos, resistimos para impedir
que mudanças mais drásticas sejam feitas naquilo
que pode significar uma exploração vil, uma tentativa de captação da forma mais perversa e criminosa
das relações entre capital e trabalho. Esses projetos
tramitam por aqui - contratos temporários, flexibilização dos direitos sociais etc. Lutamos para manter re,
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lações sólidas de vínculo empregatício e direitos tão
duramente conquistados no texto constitucional de
1988.
Sr. Presidente, não tenho a menor dúvida de
que se não tivesse tomado esse rumo... Ora, a prioridade é o Proer e não a saúde. A desigualdade sacial é a maior da América Latina, segundo relatório
da ONU hoje publicado. Conforme consta no relatório, a pior distribuição de renda da América Latina
tem como campeão o Brasil onde o Orçamento é
distribuído sob critério político, algo vergonhoso e
devastador, segundo qualquer ética e critério de resposta às demandas sociais. Não fosse isso, tenho
certeza, poderíamos estar comemorando outro momento qualitativo em nosso País.
Mas, na verdade, o que nos preocupa muito é
a opção de política econômica feita, pois não vemos
perspectiva de mudança em diversos setores, inclusive para a quebradeira no setor produtivo. Não há
perspectiva de mudança das prioridades sociais do
Governo, que tem marginalizado e matado milhões
de brasileiros. Também estamos muito preocupados
com a perspectiva democrática do País, que, na minha opinião, aponta para um caminho extremamente
restritivo e perigoso, pelo quadro que se instalou não
só nas relações com o Congresso, mas também nas
relações com o movimento social.
Ouço, com prazer, o Deputado Aldo Arantes.
O Sr. Aldo Arantes - Nobre Deputada Jandira
Feghali, cumprimento V. Ex"" pelo seu pronunciamento. Também quero dizer que a política praticada
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, no dizer de S. Ex'! não é neoliberal. S. Ex'! quer, na verdade, introduzir reformas para colocar o Brasil no
Primeiro Mundo. O pronunciamento de V. Exll dá o
indicativo da nossa posição: não só do PCdoB, mas
também das forças democráticas e progressistas da
Casa. Primeiro, não podemos concordar com o que
disse o Presidente Fernando Henrique Cardoso. S.
ExII disse que não põe em prática um projeto neoliberal. Mas S. ExII o faz, e as reformas por ele adota·
das são contrárias aos interesses desta Nação e dos
trabalhadores. Queremos uma modernidade que assegure os interesses dos trabalhadores e da soberania nacional. É evidente que almejamos a inserção
do Brasil nos avanços científicos e tecnológicos em
desenvolvimento no mundo.
Ocorre que não aceitamos uma integração
submissa, uma integração que não resguarda os
nossos interesses. Essa integração que golpeia a
soberania nacional, golpeia e desorganiza o aparelho produtivo do País, através da recessão e do deI
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semprego, também golpeia direitos dos trabalhadomente. Desejamos um modelo de desenvolvimento
res. Estamos assistindo a uma série de reformas
que permita ao País subir na escala política, econôapresentadas pelo Governo, todas com perfil idêntimica, e social do mundo. Por outro lado, estamos arco - corte de direitos, para liberar recursos a fim de
rebentado as empresas que atuam na área energétisaldar compromissos com banqueiros nacionais e
ca, embora não tenhamos uma política energética
internacionais. Encontra-se em tramitação nesta
para o País. Estamos arrebentando as empresas de
Casa projeto de lei que permite o contrato temporátelecomunicações, mas não temos uma política para
rio de trabalho, um golpe a mais nos direitos dos traas telecomunicações. Estamos arrebentando a Prebalhadores. Esse projeto vem com discurso falaciovidência Social pública e, ao mesmo tempo, sabeso. Diz que o contrato temporário de trabalho tem
mos para onde tudo isso vai. Estamos retirando dicomo objetivo aumentar o emprego. Ora, sabemos
reitos sociais dos trabalhadores, tendo a absoluta
que isso é uma falácia, é uma mentira, é um engodo,
certeza de que não é isso que aumentará a competiporque em todos os países que adotaram um projeto
tividade nem reduzirá o Custo Brasil. O custo social,
neoliberal e implantaram a chamada da flexibilização
seja provocado pelo desemprego, é muito mais eledos direitos trabalhistas não houve incremento da ecovado para um país das dimensões como o nosso.
nomia, não houve geração de emprego. Pelo contrário,
Ouço, com prazer, o nobre Deputado salvador
houve agravamento da concentração de renda e das
Zimbaldi.
cond?Jes de vida dos trabalhador~s. Quero, ~is, paO Sr. Salvador Zimbaldi _ Nobre Deputada,
~enlzar V. Exª pelo se~ pronun~~arnento e dizer que
ouvindo atentamente o seu pronunciamento e recehOJe .as fo~ progressls~~s cntlcam, com contunnhecendo o seu espírito democrático, ouso discordar
dêncla, o dIscurso .e a polltlca adotados ~elo Goverde alguns pontos que insere em seu pronunciamenno :'ernando Hen~que C~rdo.so. Na. realidade, .essa
to. Acho que o custo mais elevado para a sociedade,
polltlca é a nega~o da hlstóna de Vida do Presldencom toda certeza, é o inflacionário, que só beneficia
te Fernando Hennque Cardoso.
alguns poucos e atinge a grande maioria da nossa s0A SRA. JANDIRA FEGHALI - Agradeç? a V.
ciedade. E vimos muita gente enriquecer durante todo
Ex", Deputado Aldo Arantes" o aparte que mUito vao período inflacionário. Ora, estamos vivendo hoje um
loriza meu pronunciamento..E bom. r~gistra~os que
período de estabilidade econômica graças ao Plano
o Deputado Aldo Arantes fOI ConstitUinte e e um esReal. E não basta dizer que o Plano Real é apenas um
pecialista e aguerrido defensor da reforma agrária.
discurso, porque o estamos vendo na prática.
Essa questão, pujante nesta Casa, volta à tona pela
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sao pr pnos e e, enquan o evena es ar CUl an o
Pautando-me exatamente numa formulaçao de
da saúde, da educação, da habitação, do trabalho,
V. Exil, levanto uma questão que me parece fundaenfim das questões sociais que assolam toda a nosmental e decisiva: até quando e até onde caminharesa sociedade. Mas o que temos visto - e acho tammos ao lado desse projeto político e ideológico que se
bém que V. Ex" tem acompanhado e participado desenvolve no Brasil? Até quando o Custo Brasil irá se
no que diz respeito à reforma da Previdência, é que
assentar no trabalho e não no capital? Até quando
os direitos foram tratados de forma desigual. Nesta
venderemOs tudo o que construímos do patrimônio naCasa, através de um instrumento conhecido por tocional- o que inclui, pasmem V. EXªs, a Companhia
dos nós, o tão famoso DVS, a Oposição acabou por
Vale do Rio Doce, já que não há qualquer justificativa
manter alguns privilégios, como os fundos de penpara sua entrega - para tentar cobrir os rombos de um
são, o que é uma aberração. Portanto, estamos
déficit público que só aumenta em função dos encarmantendo alguns privilégios de uns poucos, enquangos financeiros e não do déficit primário da economia?
to a grande maioria da sociedade está sendo tratada
Até onde poderemos ir sem esgotar nossa capacidade
de forma desigual. Acredito que o Presidente da rede um possível projeto de desenvoMmento nacional?
pública, a bancada do meu partido, PSDB, e as dos
Queremos um projeto de desenvolvimento nademais partidos que compõem a base governista
cional diferente do modelo anterior, um modelo connesta Casa gostariam de ouvir algumas sugestões
centrador de renda ou dependente internacionalda Oposição. Uma coisa é ser vidraça e outra é ser
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pedra. Ser pedra, com toda certeza, é muito mas
fácil. Alguns governos da oposição, que hoje detém
cadeiras nesta Casa, foram verdadeiros desastres e
não conseguiram inovar em nada. Então, fica aqui a
nossa discordância democrática com o pronunciamento de V. E~.
A SRA. JANDIRA FEGHALI - Agradeço a V.
Ex!! o aparte e começo a responder pela última questão. Na verdade, o Governo é surdo. Ele só não é
mudo, porque fala o que quer e tem espaço na mídia
para fazê-lo. A Oposição está cansada de apresentar
propostas e soluções em todos os debates políticos
realizados dentro e fora do Congresso Nacional. A
Oposição não fugiu de ser vidraça. Ela disputou uma
eleição. Não ganhou. Ganhou o atual Governo. E, se
não me engano, em nenhum momento deste País tivemos condição de exercer um poder político e de execução até para que V. E~ pudesse hoje estar avaliando a competência e a oportunidade desse trabalho.
Relativamente à questão inflacionária, estou
um pouco calejada para aceitar que a divergência se
dê em cima disso, porque em nenhum momento os
partidos mais vinculados à luta popular discordam
da necessidade de uma inflação baixa. Ninguém é
contra inflação baixa. Discuto, apenas, quem é que
paga por esse nível de inflação. Hoje, os que antes
ganhavam com a inflação ganham com as taxas de
juros. Quem está se arrebentando em crise de Iiquidez, no geral, são os pequenos empresários e os
pequenos bancos. Quem se arrebenta com essa política econômica não são os grandes empresários,
porque esses têm como se salvar no mercado especulativo, fazendo-se de testa-de-ferro de empresas estrangeiras, articulando-se como parceiros
de grandes empresas transnacionais, o que não
ocorre com os médios, pequenos e microempresários. Um salário mínimo de 112 reais ou o congelarnento do salário do funcionalismo não significa
perspectiva de melhoria de vida para ninguém.
Aqui, a discussão dos privilégios é distorcida, tergiversada, porque essa foi a cortina de fumaça
que se lançou com o discurso do Governo quanto
à reforma da Previdência para esconder o que verdadeiramente há por trás, que é implodir a Previdência pública e beneficiar aqueles com quem este
Governo tem compromisso - as seguradoras privadas e os grandes bancos deste País.
Portanto, este ripo cfe discurso do Governo não
ajuda na divergência, por se tratar de um marketing
estabelecido por ele para tentar ganhar a simpatia
da opinião pública. E espaço na mídia ele tem para
isso.
O
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Sr. Deputado, espero que V. Ex~ traga aqui dados para mostrar em que o Plano Real verdadeiramente melhorou a qualidade de vida, o nível salarial,
o setor produtivo deste País e as políticas sociais.
Não é à toa que a saúde tem poucos recursos: é
porque ela não é prioridade neste País.
. Ouço, a nobre Deputada Maria Laura.
A SI" Maria Laura - Deputada Jandira Feghali, sei que o tempo de V. EXª está se esgotando, mas
gostaria de aproveitar a oportunidade do seu pronunciamento para dizer que, na nossa perspectiva _
digo a nossa porque tenho certeza de que é de V.
E~ também - esse quadro, traçado hoje sob o pretexto de assegurar a manutenção da relativa estabilidade econômica, na verdade tem-se agravado a
cada dia e poderá agravar-se muito mais, não s6
porque o Governo não tem políticas sociais para responder às grandes demandas geradas pela situação
criada pelo próprio Plano, como, particularmente,
pelo encaminhamento que está sendo dado na Comissão Especial, na Câmara dos Deputados, que
trata da reforma administrativa. O que se pretende
com a reforma administrativa é a possibilidade real
de demissão de servidores estáveis para o equilíbrio
das contas públicas, para a manutenção dos gastos
dentro do previsto constitucionalmente. Isto, se aprovado, gerará um índice de desemprego no serviço
público que vai se somar ao índice de desemprego
hoje já existente na iniciativa privada. E, mais do que
isso, essa possibilidade de desemprego no serviço
público vai gerar, conseqüentemente, uma perda na
qualidade do serviço prestado, porque qualquer
equilíbrio significativo nas contas públicas que tenha
como base o desemprego de servidores estáveis na
Administração Pública vai exigir a demissão de miIhares de servidores. E isso não se dará sem que
sejam atingidas áreas como educação, saúde, saneamento etc, onde há uma massa maior de servidores públicos. Então, acrescento ao pronunciamento deN. E~ também essas minhas preocupações,
mostrando claramente que tanto as reformas quanto
as alterações propostas, através de medidas provis6rias, têm como objetivo mascarar a necessidade
de reformas profundas que possibilitem ao Brasil
sair do buraco e, mais do que isso, atender às imensas demandas sociais. Muito obrigada.
A SRA. JANDIRA FEGHAU - Eu é que agradeço, Deputada Maria Laura. Sua informação e análise contribuem muito para que esta Casa raciocine
em termos de uma questão fundamental e decisiva.
Faço uma ponte com o aparte de V. Exll para
dizer que, na verdade, esse discurso de Custo Brasil
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tem como alvo apenas o trabalho. Ficamos nos perguntando: por que quando tentamos debater as taxas de juros foi recusada por este Plenário urgência
ao debate, mesmo que no mérito pudéssemos elaborar uma proposta intermediária buscando solução? Quando o Deputado Inácio Arruda, da nossa
bancada, tentou impor o regime de urgência para a
proposta de criação do Imposto Sobre Grandes Fortunas, do então Senador Fernando Henrique Cardoso, este Plenário recusou, porque, na verdade, o
que estamos fazendo é a redução do Custo Brasil
sobre o trabalho. O que existe é uma promiscuidade,
uma subserviência, uma conivência com o capital!
Não é à toa que o Proer tem o sucesso que tem, do
ponto de vista das prioridades, das atenções do Go. vemo. Não é à toa que a perspectiva de crescimento
para este País não é de 6 nem de 7%. É, na verdade, de 3 ou 4%. Não é à toa que hoje se discute até
a inviabilidade econômica e social deste País - e
não são economistas de esquerda apenas, como
Maria da Conceição Tavares, mas economistas conservadores que fizeram parte, muitas vezes, de govemos anteriores, até mesmo da ditadura militar.
As análises são feitas, por economistas internacionais, como Dom Busch, cujas declarações caíram como uma bomba neste País, porque ele fez
uma avaliação ~recisa. Em vi~de de te~ vivenciado
o processo meXicano, ele analisa o BraSil em analogia com esse processo. Não é à toa que hoje, para
cumprir um projeto estritamente antidemocrático,
para garantir a aplicação de um projeto completamente perverso para a sociedade, faz-se a manipulação política do Orçamento, marginalizando-se, inclusive, muitos Parlamentares honestos e trabalhadores desta Casa, Prefeitos de oposição e até mesmo Prefeitos e Deputados da base governista que
não votaram 100% do tempo com o Governo, para
que se propicie uma vitória eleitoral e a possível reeleição.
Na verdade, faz-se uma manipulação da opinião pública, rouba-se dinheiro público, usurpam-se
direitos sociais, arrebenta-se com o patrimônio do
País e ainda se tem a capacidade de falar em modernidade, em redução do Custeio Brasil, sem que
essa redução se dê sobre o capital, mas apenas sobre o trabalho.
Sr. Presidente, quero concluir dizendo que nossa preocupação é grande. Não é a preocupação,
apenas, da denúncia, porque temos propostas para
este País em várias áreas. Nossa preocupação se
dá porque nem mesmo é possível debater, tendo em
vista que a democracia neste País é restrita. Este
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Congresso não legisla mais. Ele é um homologador
de medidas provisórias. Quem legisla por nós é o
Executivo.
O movimento sindical é tratado a pão e água.
Os partidos populares são asfixiados pelas leis eleitorais e partidárias. Que democracia será a que teremos daqui a dois ou três anos, se para aplicar projetos desse tipo restringe-se e solapa-se a resistência
popular e progressista neste País?
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
.
~ SR. PR~SIDENTE (Adylson Motta) - A Presldêncla faz mais um apelo aos. Srs. Parlame~tares
que se ~ncontram em seus gabinetes e demaiS ~ependê~clas da Casa para que venh.am ao plenáno.
Há regl~tro de 32? Deputados nas listas de entrada
do prédiO, e o pamel acusa a presença de apenas
182 Deputados.
•
O SR. AGNALDO TIMOTEO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V.
ExB a palavra.
O SR. AGNALDO TIMÓTEO (BlocolPPB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exª poderia me informar se o projeto de lei que trata do CÓdigo Penal Militar está em pauta?
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - É o
item 2 da pauta nobre Deputado Agnaldo Timóteo.
' . _
O SR. AGNALDO TIMOTEO - Entao, ~ogam?s
aos Srs. Deputados que venham a? plenáfl~, a fim
de que possamos derrotar esse projeto de lei absurdo.
A SRA. CECI CUNHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V.
EX- a palavra.
O SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, vi Maceió colorida neste último domingo, desfilando as cores de nossa bandeira alagoana pela
orla da Pajuçara. Mais que uma festa de civismo,
era um grito de repúdio, de indignação com certo
segmento da mídia nacional, estranhamente encarregada de distorcer a imagem de minha Alagoas.
Sr. Presidente, muitos companheiros de bancada já manifestaram seu repúdio desta tribuna em
face dessa campanha, difamatória que se orquestra
na grande imprensa. Venho associar-me a eles e a
toda a população alagoana, que repele esse vil comportamento. Nossa gente está unida e não concorda
com o tratamento ofensivo e preconceituoso que, a
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título de fazer humor, dispensam a Alagoas alguns
jornalistas e humoristas de conceito nacional.
Não somos, Sr. Presidente, terra de ninguém.
Nem Alagoas se descreve na crônica rocambolesca
de PC Farias. Aproveitar-se do episódio desse crime
para enxovalhar nossa terá é simplesmente reprovável e suspeito. Suspeito, Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, porque não sabemos que forças se empenham em esvaziar o fluxo turístico de Alagoas,
por exemplo. Sabe-se que estamos em plena temporada de férias e tais matérias só se encarregam
de afastar os turistas de nossas praias.
Sr. Presidente, esses fatos ou atitudes isoladas
não refletem o caráter de nosso povo. Nós, alagoanos,
trabalhamos dia e noite para construir a grandeza de
nossa terra e o respeito do nosso Brasil. E disso nos
orgulhamos. Foi pelo trabalho e pela inteligência que
registramos na história deste País nomes e símbolos
como o de Zumbi e de Graciliano Ramos, expoentes
como Marechal Deodoro, Floriano Peixoto e Teotônio Vilela, estrelas como zagalo e Djavan.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, Alagoas
vive uma crise circunstancial, mas uma crise de ordem financeira. Isto, porém, não oferece motivo para
tanta perseguição, tanta chacota. Somos um Estado
potencialmente rico, de solo generoso e de gente
hospitaleira. A natureza é pródiga, nossas paisagens
são inigualáveis. Não pode este episódio lamentável
dar razão à tamanha demonstração de preconceito.
Alagoas merece respeito e o exigimos. Esse circo
que tentam montar em Alagoas só dá a medida da
pequenez de quem o orquestra. Não aceitamos esse
tratamento. Não nos cabe ao povo alagoano pagar
por erros cometidos no passado. Erros que não são
privativos de Alagoas. É bom que esses detratores
olhem para os seus defeitos e aprendam a minimizar
os defeitos dos outros.
O povo e o Governo de Alagoas está empenhado em superar este momento, pelo trabalho, pelo
amor ao torrão. Sofremos com esse tipo de campanha, mas só ganhamos força, ânimo para suplantar
estes revezes. Transmito daqui ao nosso Govemador Divaldo Suruagy e à gente da minha querida
Alagoas a certeza de que estamos juntos no protesto a essa campanha maliciosa e no propósito de resgatar nossa dignidade. A cordialidade a docura e a
hospitalidade de nossa gente sempre foram superiares a esse tipo de mesquinharia. Conclamo, pois,
todos os brasileiros que se acostumaram a ver e viver as delícias da terra alagoana a voltarem a Alagoas. Lá nada mudou. O mar continua exuberante,
da cor de cada sonho que queiramos sonhar, e o
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alagoano de braços abertos e o coração saltitante,
querendo abraçá-los e dividir tanta alegria que a natureza dadivosamente lhe concedeu.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, este é o
meu desabafo, pedindo que haja justiça e um melhor
tratamento para Alagoas, para a terra de gente de
respeito e de valor.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) -'Concedo a palavra pela ordem, nobre Deputado Salvador
Zimbaldi.
O SR. SALVADOR ZIMEiÀLDi (PSDB':" SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, ocupo tribuna neste instante apenas
para registrar que domingo próximo passado, dia 14
de julho, Campinas, no Estado de São Paulo, Município em que nasci, completou 222 anos.
Campinas é uma terra myito amada por todos
nós e tem sido o berço de grandes políticos do País.
Além disso, é uma terra que também se orgulha de
ter sido o berço de Francisco Glicério, Campos Sales e Carlos Gomes.
Campinas tem hoje importância nacionàl não
só pelas suas quatro universidades - Unicamp, Pucamp, UNIP e Fastec - como também pelos vários
colégios técnicos e pela sua grande rede hospitalar.

a

O povo de Campinas muito se orgulha dos 222
anos do Município. Essa cidade acolheu como seu
filho uma grande figura deste País, o saudoso MagaIhães Teixeira, falecido em fevereiro próximo passado, que também passou por esta Casa e foi um
grande Prefeito de Campinas.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, Campinas, com seus 222 anos, ainda resguarda grande
qualidade de vida. Campinas tem o crescimento de
uma grande metrópole e é uma cidade de valor muito intenso, que desenvolve um pólo de alta tecnologia e abriga alguns grandes institutos de pesquisa,
que mandam, através de seus trabalhos, alta tecnologia para todo o País. A cidade de Campinas é considerada um grande Município, saudável, que, além
da sua metropolização, guarda ainda uma grande
qualidade de vida, repito.
Quero, neste momento, desta tribuna, parabenizar todo o povo de Campinas e todos aqueles que
para lá vão e com certeza são acolhidos de braços
abertos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Conesdo a palavra pela ordem ao nobre Deputado Antonio
Carlos Pannunzio.
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O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZlO
(PSDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrGs e Srs..Parlamenta~es,.venho a esta tribu,na para_ fazer mais uma denuncia, que s~ ref:re a
obnga~o qU? d~ve. ter todo e,qualquer cldadao de
cumpnr as leis vigentes no Pais, mormente quando
es~ c~dadão é representante de um dos. ~?~eres ~,
mais amda, quand~ esse P?der.for o Judlclano, Re!lro-rne a ~Igun~ JUI~es Eleitorais do Esta?O de Sao
Paulo. Nao sei se ISSO pode ser generalizado para
' M
E t d d S- P I
.
_.
todo O Pais. as no s a o e ao au o eXistem
alguns Juízes Eleitorais que estão criando leis nov,.,s. Eles não se atêm às leis que emanam desta
Casa de forma democrática, legítima e soberana.
O juiz da 52D Zona Eleitoral, de Itapetininga,
vem submetendo a provas e constrangendo candidatos a vereador e a prefeito nos Municípios da comarca que preside. Submete à prova todo aquele
que, no entender dele, não está habilitado. E o que
seria não estar habilitado para esse Juiz? Não estar
habilitado é não ter o diploma do 1Q grau completo.
Quero lembrar aos Srs. Parlamentares que o
1Q grau com 8 anos é relativamente uma inovação. É
preciso entender que um número considerável de
pessoas das gerações anteriores, notadamente nos
pequenos Municípios de economia agrícola, por força das circunstâncias, pelas dificuldades da vida, faziam apenas os quatro primeiros anos do primário.
No entanto, Sr. Presidente, nem a isso a lei eleitoral
obriga. Ela é muito clara quando diz que o candidato
precisa apenas ser alfabetizado. Ele não tem de
apresentar diploma algum.
Não obstante candidatos a prefeito e a vereador terem apresentado diploma, foram submetidos
de forma coletiva, ao constrangimento de passar po;
prova de interpretação de texto e resposta a perguntas que o Sr. Juiz Eleitoral entendeu na sua cabeça
serem legítimas, e, o que é pior, ao arrepio da lei.
Isso é para se lastimar!
Sr. Presidente, faço um apelo ao Tribunal Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
São Paulo para que olhem com atenção o que vem
acontecendo. Os candidatos de peqü"Elnos Municípios como Itapetininga e Sarapuí estão sendo humiIhados e constrangidos ao serem forçados a fazer
prova coletiva por esse Juiz, quainclusive se dá ao
desplante de negar o registro de candidatura a quem
foi Vereador, Presidente de Câmara, Prefeito, como
é o caso do ex-Prefeito do Município Sarapuí, um
~ran~e prefeito, p~r sinal. Trata-se de um homem do
mtenor, de um agncultor, de um lavrador, de um homem de poucas letras, mas nem por isso menos ca-
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pacitado, menos habilitado para tratar dos problemas da sua cidade e da sua gente.
É preciso, de uma vez por todas, que esses i1uminados que, infelizmente, ainda existem na magistratura tenham, no mínimo, respeito às leis vigentes
neste País.
O apelo que faço é no sentido de que se faça
chegar ao conhecimento das autoridades do Judiciário, notadamente do Tribunal Su erior EI it I ._
_
.
p _
e ora, SI
tuaçoes como essa, tenho a Impressao de que este.
~~s acontecendo também em outros Estados do
.
.
.
Era o que tinha a dizer.
O SR. SERAFlM VENZON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V.
EXª a palavra.
O SR. SERAFlM VENZON (PDT - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, os indicadores econômicos nos demonstram que a nossa economia continua instável,
apesar da estabilidade da moeda. As oscilações entre déficits e superávits são consideradas até normais de acordo com as circunstâncias do País. As
reserva~ cambiais nos dão até uma folga, mas, mesmo aSSim, requerem correções e ajustes, principalmente se tratando da questão social.
A imprensa está divulgando o resultado da balança comercial do mês de junho, quando o Brasil
teve um déficit de mais de 300 milhões de dólares. A
quantia não é muito expressiva, considerando-se a
nossa capacidade de produção. O que preocupa são
os sucessivos déficits das exportações sobre as importa9.ões~ pois isso demon~tra com clarividência a
I~e~tlflcaçao de um dos mais graves .problemas soClalS: o fator desem~rego. Estamos, dia a dia, exporta~do emprego ou Importando emprego de outros
palses.
O constante aumento das nossas importações,
que melhora até o relacionamentc do País com o
re,sto. do mundo, por outr? I~do, e:;vazia fi )ssa indu~trra, desa~uece o ~o~erclo dos nossos produtos,
deixando mUitos braSileiros desempregados e, cons~qüen~emente, agravando a nossa já difícil situaçao.soclal.
Qual será o ~~'!1i.n~o? O aumento de alíquotas de importação? Instituir uma política protecionista?
Sr. Presidente, os mecanismos até agora apresentados pelo Governo não têm demonstrado muita.
eficiência no combate ao desemprego. Ainda cGnti-
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nua, érescente o arrefecimento de alguns segmentos
da in~9~tria nacio.n.al...
,'. Nesse .conjunto pe. iniciativa para amenizar a
situação, louva-se a atitude do Ministro Francisco
Dornelles de elevar a alíquota de importação para o
set~r ~e brinquedos, obtendo deste a garantia de
que. não.irijod~mltir.ner:n aumentar preços até dezempro.
Isso, Sr. Presidente, certamente não é a solução, pois causa problemas, já que estamos vivendo
a globalização da economia, mas é uma alternativa
pél.ra, r:ninimizar as dificuldades de um setor. Evidentemente, não poderemos adotá-Ia em todos os segmentos, da indústria, mas, para salvar setores combalidos pela concqrr~ncia dos importados, é aceitável e , gno dos maiores elogios.
Vamos t~rcer 'pa'rá que as equipes técnicas dos
fv'lõ-; 'férios do Trabalho e da área econômica sejam
, iluminadas, para a identificação de meca.ni$mOl;>, t'àliativos ou provisórios, não importa a fórmula, mas que reaqueçam a nossa economia com um
conjunto de medidas visando gerar empregos, eliminar o desânimo, a intranqüilidade e a angústia vivida
por quem está impossibilitado de dar à sua família
condições dignas de sobrevivência, contribuindo assim com a paz e a justiça social.
Era o que tinha a dizer.
, . OSMIR LIMA - S r. Presl'dente, peço a
O 'R
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Tem V.
EXª a palavra.
O SR. OSMIR LIMA (Bloco/PFL - AC. Sem reão ~, orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depudos, vamos continuar insistindo em que o Acre,
Estado que represento no Congresso Nacional, é o
único que não possui sequer uma estrada pavimentada que interligue seus vários Municípios.
Durante a Assembléia Nacional Constituinte fiz
um protesto veemente contra a insensibilidade do
Governo Federal com relação a essa questão gravíssima do nosso Estado.
O Governador resolveu fazer essa estrada,
mas estamos sofrendo embargo por parte do Governo Federal, através do Ibama, que, a pretexto de
discutir a questão ambiental, não está levando em
conta que o grande problema não só do nosso Estado, mas sobretudo da Amazônia, é a miséria, o isolamento e a falta de perspectiva para a região. Esses são p 'oblemas maiores que o dano ecológico.
Sorr iS favoráveis, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
Jê!~i(ltadc , à Jreservação ambiental. Não há nin-

guém que não esteja sensibilizado com a questão
da preservação da natureza pará gerações futuras.
Mas, antes da preservação ambiental, ou ao lado
dela, devemos cuidar do homer:n, que está mdrrendo
de foine, devemos, acima de tudd, 'fazer da AmaZônia o grande celeiro de produção agrícola deste
País.
Sr. Presidente, não ocuparei todo o tempo a
mim destinado, para que V. EXª dê início à brdem
do Dia. Creio que as forças políticas da Amazônia
devem se reorgani~ar no Congresso Naciona~a fim
de pleitearem aquilo que é correto e justo para a região.
',,"
Para concluir, Sr. Presidente, chamo a àtenção
de V. EXª para outro assunto. Foi sancionada, hoje,
pelo Presidente da República, lei que pro,íbe o fumo
em recintos públicos ou privados. Esta Casa já' havia
se antecipado, estabelecendo em seu Regimento Intemo a proibição do furno dentro do plenário. Devemos dar bom exemplo e mostrar para o Brasil que a
Câmara dos Deputados é a primeira a cumprir a lei.
P.~ra isso solicito a V. EXª, Sr. Presidente, que sensiblhze os Srs. Parlamentares no sentido de que, a
partir de hoje, não mais fumem aqui dentro, não só
em respeito ao Regimento - que já não se respeita
mais - mas acima de tudo em respeito à lei que pas'
sa a vigorar a partir de hoje no' País.
Era ó que tinha a dizer.
Q
O Sr. Adylson Motta, § 2 do art., 18 do

Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.
VI - ORDEM DO DIA
Presentes os seguintes Srs. Deputados:
Roraima
Alceste Almeida - Bloco/PPB; Elton Rohnelt Bloco/PSC; Francisco Rodrigues - Bloco/PPB; Luciano Castro - PSDB; Luís Barbosa - Bloco/PPB;
Moisés Lipnik - Bloco/PTB; Robério Araújo - Bloco/PPB; Salomão Cruz - PSDB.
Amapá
Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Bloco/PPB; Gervásio Oliveira - PSB; Murilo Pinheiro Bloco/PFL; Raquel Capiberibe - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco/PFL; Valdenor Guedes - Bloco/PPB.
Pará
Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - Bloco/PPB;
Antônio Brasil - Bloco/PMDB; Elcione Barbalho Bloco/PMDB; Gerson Peres - Bloco/PPB; Giovanni
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Queiroz - PDT; Hilário Coimbra - BlocolPTB; José
Priante - BlocoIPMDB; Mário· Martins - BlocoIPMDB; Níeias Ribeiro - PSOB; Olávio Rocha PSDB; Paulo· Rocha - PT; Paulo Titan. -. BlocoIPMDB; Raimundo· Santos - Bloco/PFL; SOCorro
Gomes - PCdoB; vic Pires Franco - BlocolPFL.
Amazonas
Carlos da Carbrás - BloéolPPB.
Rondônia
Oscar Andrade - BlocoIPMDB.
Acre
Osmir Lima - BlocoIPFL.
Tocantins
Ary Valadão - BloboIPPB; Eudoro Pedroza ..:. .
BlocoIPMDB; Melquíades Neto - BlocolPMN.
Maranhão
Costa Ferreira -- BlocolPFL; Haroldo SabóiaPT.
Ceará
Edson Silva - PSDB.
Piauí
João Henrique - Bloco/PMDB.
Paraíba
Wilson Braga - PDT.
Pernambuco
Fernando Lyra - PSB; Inocêncio Oliveira - BlocolPFL; Luiz Piauhylino - PSDB; Nilson Gibson - PSB;
Ricardo Heráclio - PSB; Wilson Campos - PSDB.
Sergipe
Pedro Valadares - PSB.
Bahia
Jaime Fernandes - BlocoIPFL; Jaques Wagner
- PT; Luís Eduardo - BlocoIPFL.
Minas Gerais
Antônio Aureliano - PSDB; Francisco Horta BlocoIPL; João Magalhães - Bloco/PFL; Leopoldo
Bessone - BlocolPTB; Odelmo Leão - BlocoIPPB;
Ronaldo Perirn - BlocoIPMDB.
Rio de Janeiro
Agnaldo Timóteo - BlocoIPPB; A1cione Athayde - Bloco/PPB; Ayrton Xerez - PSDB; José Carlos
Coutinho - BlocoIPFL; José Egydio - Bloco/Pl; José
Maurício - PDT; Laprovita Vieira - Bloco/PPB; Laura
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Carneiro - BlocoIPFL; Lima Netto - Bloeo/PFL; Máreia Cibilis Viana - PDT; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - BlocoIPMDB; Nelson
Bornier - PSDB; Noel de Oliveira - Bloco/PMDB;
Osmar Leitão - BlocoIPPB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto Campos - BlocolPPB; Roberto Jefferson BlocolPTB; Rubem Medina - BlocolPFL; Sérgio
Arouca - PPS; Simão Sessim - PSDB; Sylvio Lopes
- PSDB; Vanessa Felippe - PSDB; Wilson Leite
Passos - BlocoIPPB.
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - BlocolPPB; Alberto
Goldman - BlocoIPMDB; Almino Affonso - PSDB;
Aloysio Nunes Ferreira - BlocoIPMDB; Antonio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - Bloco/PPB; Arnaldo Madeira PSDB; Ary Kara - BlocoIPMDB; Carlos Apolinário BlocoIPMDB; Celso Daniel- PT; Couraci Sobrinho BlocolPFL; Cunha Lima - Bloco/PPB; De Velasco BlbcblPSD; Delfim Netto - BlocoIPPB; Dumo Pisaneschi - BlocolPTB; Edinho Araújo - BlocoIPMDB;
Eduardo Jorge - PT; Emanuel Fernandes - PSDB;
Fausto Martello - Bloco/PPB; Fernando Zuppo PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT;
Hélio Rosas - BlocoIPMDB; Ivan Valente - PT; João
Mellão Neto - Bloco/PFL; João Paulo - PT; Jorge
Tadeu Mudalen - BlocolPPB; José Aníbal - PSDB;
José Augusto - PT; José Coimbra - BIocoIPTB; José
de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José Machado
- PT; José Pinotti - BlocoIPMDB; Koyu lha - PSDB;
Luciano lica - PT; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto BlocoIPFL; Marcelo Barbieri - BlocoIPMDB; Marquinho Chedid - BIocoIPSD; Maurício Najar - BlocoIPFL;
Michel Temer - BlocoIPMDB; Nelson MarquezelliBlocoIPTB; Paulo Lima - BlocoIPFL; Régis de Oliveira
- BlocoIPFL; Ricardo Izar - BlocoIPPB; Robsom Tuma
- BlocoIPSL; Salvador Zimbaldi - PSDB; SiMo Torres
- PSDB; Teima de Souza - PT; Tuga. Angerami PSDB; Ushitaro Kamia - BlocoIPPB; Valdemar Costa
Neto - BIocoIPL; Wagner Salustiano - BlocoIPPB;
Welson Gasparini - PSDB.
Mato Grosso
Gilney Viana - PT; Oswaldo Soler - BlocoIPMDB; Pedro Henry - PSDB; Rodrigues Palma BlocolPTB; Teté Bezerra - Bloco/PMDB; Welinton
Fagundes - BlocolPL.
Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho PPS; Benedito Domingos - BlocoIPPB; Chico Vigi-
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lante - PT; Jofran Frejat - BlocoIPPB; Maria Laura PT; Wigberto Tartuce - BlocoIPPB.
Goiás
Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - BlocoIPMDB; João Natal - BlocoIPMDB; Jovair Arantes
- PSDB; Lídia ~ina~ - BlocoIPMDB; Marconi P~rillo - PSDB; Nair Xavier Lobo - BlocoIPMDB; Orclno
Gonçalves - BlocoIPMDB; Pedrinho Abrão - BlocolPTB; Pedro Canedo - BlocolPL; Pedro Wilson PT; Roberto Ba!estra - BlocolPPB; Rubens Cosac BlocoIPMDB; Vllmar Rocha - BlocolPFL; Zé Gomes
da Rocha - BlocoIPSD.
Mato Grosso do SUl
André Puccinelli - BlocoIPMDB; Dilso Sperafico - BlocoIPMDB; Rávio Derzi - BlocoIPPB; Marilu
Guimarães - BlocoIPFL; Marisa Serrano - BlocoIPMDB; Nelson Trad - Bloco/PTB; Oscar Goldoni
- BlocoIPMDB; Saulo Queiroz - BlocolPFL.
Paraná
Abelardo Lupion - BlocolPFL; Antônio Ueno BlocolPFL; Basnio Villani - Bloco/PPB; Chico da
Princesa - BlocoIPTB; Dilceu Sperafico - BlocoIPPB; Elias Abrahão - Bloco/PMDB; Fernando Ribas Carli - PDT; Rávio Arns - PSDB; Hermes ParcianeUo - BlocoIPMDB; Homero Oguido - BlocoIPMDB; João Iensen - BlocoIPPB; José Borba BlocoIPTB; José Janene - BlocoIPPB; Luciano Pizzatto - BlocoIPFL; Luiz Carlos Hauly - PSDB; Maurício Requião - B1ocoIPMDB; Nedson Micheleti PT; Nelson Meurer - BlocoIPPB; Odmo Balbinotti BlocoIPTB; Padre Roque - PT; Paulo Bemardo PT; Renato Johnsson - Bloco/PPB; Ricardo Barros
- BlocolPFL; Valdomiro Meger - BlocoIPPB; Vilson
Santini - BlocoIPTB; Werner Wanderer - BlocolPFL.
santa Catarina
Edinho Bez - BlocoIPMDB; Edison Andrino BlocoIPMDB; Hugo Biehl - BlocoIPPB; João Pizzolatti - Bloco/PPB; José Carlos Vieira - BlocoIPFL;
José Fritsch - PT; Leonel Pavan - PDT; Luiz Henrique - BlocoIPMDB; Mário Cavallazzi - BlocoIPPB;
Milton Mendes - PT; Paulo Bauer - BlocolPFL; Paulo Bornhausen - Bloco/PFL; Paulo Gouvea - BlocolPFL; Serafim Venzon - PDT; Valdir Colatto - BlocoIPMDB.
Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco/PPB; Airton Dipp - PDT; Augusto Nardes - BlocoIPPB; Carlo.s Cardinal - PDT;
Darcísio Perondi - BlocoIPMDB; Eliseu Padilha -
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BlocoIPMDB; Ênio Bacci - PDT; Esther Grossi - I-' I ,
Ezídio Pinheiro - PSDB; Fetter Júnior - BlocolPPB;
Germano Rigotto - BlocoIPMDB; Hugo Lagranha BlocolPTB; Jair Soares - B1oco/PFL; Jarbas Lima BlocoIPPB· José Fortunati - PT· Júlio Redecker BlocoIPPB: Luiz Mainardi - PT· Matheus Schmidt PDT; Mig~el Rossatto - PT; Nelson Marchezan _
PSDB· Osvaldo Biolchi - BlocolPTB· Paulo Paim _
PT; P~ulo Ritzel- BlocoIPMDB; Ren~n Kurtz - PDT;
Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco - BlocoIPMDB; Wilson Cignachi - Bloco/PMDB; Veda
Crusius - PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista
de presença registra o comparecimento de 247 Se·
nhores Deputados.
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o painel, no momento em que V. EX- passou à Ordem do Dia, ainda
não registrava o número regimental.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não
apregoei nenhum item. Passa-se à Ordem do Dia
com qualquer número. É exigido número regimental
para a votação.
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
estamos com alguns requerimentos de votação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Submeter-los-ei a votos se houver quorum, se não houver,
ficará adiada a votação.
A Presidência determina que sejam suspensos
os trabalhos das Comissões que porventura estejam
reunidas neste instante, inclusive os da Comissão
de Orçamento.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa ~e da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)

-1PROJETO DE LEI Nll 1.669-B, DE 1996
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nll 1.669-B, de 1996, que institui a
Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL, cria o Conselho do Serviço Público
de Energia e dá outras providências. Tendo
pareceres dos relatores designados pela
Mesa em substituição às Comissões: de
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Trabalho, de Administração e Serviço Público; pela aprovação, com substitutivo (Relator: Sr. José Carlos Aleluia); de Minas e
Energia, pela aprovação (Relator: Sr. Nelson
Marquezelli); de' Finanças e Tributação, pela
adequação orçamen,tária e financeira (Relator: Sr. Arnaldo Madeira); e de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucionalidadl;l, juridicidade e técnica legislativa (Relator:Sr. Ary Kara).
O SR.. PR~$IDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
Mesa requerimento nos seguintes termos:
Sr. Presidente,

gou o extermfnio de adolescentes e de crianças.
Posteriormente, esse projeto foi ao Senado Federal,
voltando, agora, como Substitutivo.
Examinando o Substitutivo do Senado Federal,
verifica-se que o texto em quase nada difere, a não
ser por inconstitucionalidades mínimas. De modo
que o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação é pela juridicidade e boa técnica Iegislativa pois é um projeto bem redigido.
Todavia, o parecer é peJa rejeição do Substitutivo
do Senado Federal e prevalência do Projeto na Câmara dos Deputados, com duas alterações de redação,
na forma de Emendas de Redação como segue.

"Requeremos a V. Exi , nos temos regimentais,
Q
a retirada. do Projeto de Lei n 1.6~9-B, de 1996,
constante·da pauta da presente sessao.
. Sala das Sessões, 16 de julho de 1996 - Deputado Chico Vigilante, pela Liderança do PT."
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se
acham. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)

- tf! 1 EMENDA DE REDAÇÃO NQ 1
AO PL NQ 2.801192

-2PROJETO DE LEI Nº 2.801-E, DE 1992
(DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
QUE INVESTIGA O EXTERMíNIO DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES)
Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado Federal, ao Projeto de Lei
nl! 2.801-0, de 1992, que altera dispositivos
dos Decretos-Leis n!!s 1.001 e 1.002 de 21
de outubro de 1969, Códigos Penal Militar e
de Processos Penal Militar, respectivamente
(remetendo à Justiça Comum o julgamento,
em tempo de paz, de crimes cometidos contra civil). Tendo parecer da Comissão de Defesa Nacional, pela aprovação, contra o voto
do Sr. Luciano Zica (Relator. Sr. Abelardo
Lupion). Pendente de parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação ao Sr. Deputado José Luiz Clerot.
.
O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT (Bloco/PMDB PB. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, srªs e Srs.· Deputados,.: a'. Câmata
dos Deputados aprovou o Projeto de Lei nl! 2.801, de
1992, que teve iniciativa na Comissão que investi-

No art. 12 do projeto, suprima-se do texto, no
tocante à alteração ao art. 92, 11, c, a expressão "ou
assemelhado".
Plenário, 16 de julho de 1996. - Deputado
José Luiz Clerot, Relator.

-Nl!2Dê-se ao caput do art. 2Qdo projeto a seguinte
redação:
"Art. 22 O caput do art. 82 do Decreto-Lei nQ
1.002, de 21 de outubro de 1969, passa a vigorar
com a seguinte redação, acrescido, ainda, o seguinte § 22, passando o atual parágrafo único a § 1Q".
Plenário, 10 de julho de 1996. - Deputado
José Luiz Clerot, Relator.
PARECER ESCRITO E ENCAMINHADO
À MESA
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA
EDEREDAÇAO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI tf! 2.801, DE 1992
Altera dispositivos dos DecretosLeis nlls 1.001 e 1.002, de 21 de outubro
de 1969, Códigos Penal Militar e de Processo Penal Militar, respectivamente.
Autor: de iniciativa da CPI que investiga o extermínio de crianças e adolescentes.
Relator: Deputado José Luiz Clerot

1- Relatório
O proj~tQ de le.i em apr:eÇO cuida ·de. d~terminar .
a competência da Justiçà Comum para o procesSo'
o julgamento dos crimes dolosos contra a vida prati-

e
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cadospor militares contra civis. O inquérito policial
será militar, com posterior remessa dos autos à Justiça Comum.
A proposição já foi apreciada por esta Casa,
tendo sido encaminhada para a revisão do Senado
Federal, nos tennos constitucionais. Houve por bem
a Casa Alta oferecer um substitutivo ao projeto, motivo pelo qual este retoma à Câmara dos Deputados,
para nova deliberação.
É o relatório.

11- Voto do Relator
Trata-se de matéria de extrema relevância,
cuja aprovação refletirá os anseios da sociedade civil, no sentido de se coibir a impunidade, sempre
que ocorrer a 'prática de um crime dolosos contra a
vida, sendo autor um militar, e vítima, um civil.
Do cótejo entre o projeto, na forma como a.provado por esta Casa, e o substitutivo a ele oferecido·
pelo Senado Federal, resta claro que este último não
deve prevalecer.
A alteração crucial trazida pelo Substitutivo encontra-se na redação por ele dada ao que consubstanciaria o § 12 , do art. 92 , do Código Penal Militar, a
seguir transcrito:
.
-Art.92

.

§ 12 O processo e o julgamento dos
crimes de que trata este artigo, quando dolo- '
sos contra a vidal consumados ou tentados,
e cometidos contra civil, serão da competência da Justiça Comum, exceto quando mani-

festamente caracterizado no inquérito os casos de excludentes de criminalidade. (grifamos)
Não se faz necessário grande esforço de imaginação para que se perceba que a parte destacada
do texto simplesmente desfigura o projeto, quanto
aos resultados que dele se esperam.
Com efeito, confiar-se-á autoridade Policial a
decisão de saber se foram caracterizados, no inquérito, casos de -excludentes de criminalidade- não é
possível.
Certamente quis o texto referir-se às hipóteses
de exclusão da ilicitude, a saber: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dev~r
leQé1l"ou ~xercíció' regúlar.de çjiretto: Gontudo, ,o' qúe
irriporta relevar é 'que 'ó 'exanie da: ocorrência' (011
não) dessas hip6tese~ cabe á aUtoridade judicial, ao
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juiz de direito, que, para tanto, pondera as alegações
do digno representante do Ministério Público.
Assim, aprovado o substitutivo, estar-se-ia
fraudando o intuito do legislador, porquanto, seguramente, em muitos oasos, o inquérito não cumpriria
satisfatoriamente o seu destino, qual seja, o de corretamente fomecer subsídios para o oferecimento ou
não de denúncia perante a Justiça Comum.
Dito isto, toma-se imperativa li mantença do
projeto de le~ da Câmara,' acolhido, com supressão
de expressões, o § 32 do substitutivo do Senado Federal, para integrar corno §2l!, do art. 82, do CPPM,
do, refeFido projeto.
,
Impãe-se, por outro lado, as segUintes emendas de redação:
A primeira emenda para excluir no art. 12 , do
projeto, no tocante a alteração proposta para a letra
c, do' inciso 11, do art. 22 a expressão -ou assemelhado-, figura há muito tempo inexistente no mundo jurídico-penal militar, a segunda emenda para explicitar
a redação que se quer dar ao caput do art. 2 2 do
projetó.
Em face· do exposto, e considerando que, à
parte o parágrafo mencionado, o substitutivo não difere do texto aprovado pela Câmara, o nosso voto é
pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnicalegislativa, ressalvado, como aCima explicitados, o § 32 e rejeição do substitutivo do Senado Federal, mantido o PL da Câmara de n2 2.801-0, de
1992, com modificação do § 2l!, do art. 82 e as
emendas de redação de n2s 1 e 2.
Plenário, 16 de julho de 1996. - Deputado
José Luiz Clerot, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há oradores inscritos, para discutir a matéria.
Concedo a palavra ao Deputado Agnaldo Timóteo, que falará a favor do texto do Senado Federal.
O SR. AGNALDO TIMÓTEO (BlocolPPB - RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.'s e
Srs. Deputados, não é novidade a maneira criminosa com que alguns segmentos da imprensa tratam os
problemas em que a Polícia Militar esteja envolvida.
Para exemplificar, Sr. Presidente, temos o mais
recente fato em Eldorado do Carajás. A imagem da
televisão é clara como água de fonte. Mostra a maneira provocativa com que agiram os Líderes do Movimento dos Sem-Terra, reagindo, e, através da reaç~o, aC9nteee.ram as mortes e a viol~ncia. A imprensafor'jmpiedo~ cqm a'Polfciâ'Militar, como se a cul':
pá não fosse aaqueles 'que provocaram a reação da
Polícia Militar.
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Venho acompanhando Oassunto há muito tempo, Sr. Presidente, Sr.;l5 e Srs. Parlamentares.
Quantos policiais são assassinados, executados, eliminados de maDeira torpe e,covarde?, Não há qual. ,
quer reação da imprensa a favor das famRias dos'
militares. Não aparece ninguém do Movimento de
Defesa dos Direitos Humanos para visitar as famílias
desses militares e apresentar condolências e fatos
que possam levar a essas famílias a garantia e a segurança de que irão ter uma vida absolutamente
normal. Assim, a emendado Senado contempla em
parte os militares, não permitindo a odiosa perseguição de alguns de nossos colegas de esquerda e de
alguns segmentos da imprensa.

Estou estarrecido e envergonhado, porque é
um absurdo que alguns colegas desta Casa tenham
prazer em perseguir a Polícia Militar, come> se ela
fosse bem remunerada, tivesse um tratam~nto social
respeitável e morasse de maneira digna. Sr. Presidente, Sr.1s e Srs. Deputados, tenham piedade. Não
façamos algo de que possamos nos arrepender depois, não punamos a Polícia Militar•. Vamos votar
com a emenda do Senado.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
discutir a matéria concedo'a palavra ao Dp.;:>utado
Hélio Bicudo, que falará contra o substitutivo do Senado.
"

Sr. Presidente, para se ter urna idéia de como a
reação da impr~nsa frente à sociedade é forte atualmente, quando executaram o sindicalista Osvaldo"em
São Bernardo, dando-lhe quatro tiros nas costas" não
houve nenhuma cobertura, nenhuma pressão ,da mí~ia, e o canalha que 0_ executou eelimino~ já está em
liberdade. O mesmo nao a_contece ,com ChiCO Mendes,
qu~ era um provocador, nao respeitava ~s.seus a~~r- ,
sános e sem~re teve a cobertura da mldla. Por ISSO,
quan~ ele fOI morto, exatamente ~r ser um pr~vocador, a Imprensa pôs o seu assas:>Jno na cadela e o
condenou antes mesmo de ele ser Julgado.
Sr. Presidente, não é possível que nós, Depu:-.
tados, permitamos que isso aconteça com os poli.
ciais militares. Eles são homens trabalhadores como
todos nós. Excessos acontecem na, Polícia Militar,
assim como em qualquer segmento da sociedade.
Excessos acontecem também no Parlamento e entre
nós, artistas, pois alguns não se respeitam e não
nos respeitam, aparecendo como aloprados, toxicômanos na televisão. Enfim, tudo isso acontece na
sociedade. Por que punirmos uma instituição pelos
excessos de alguns? Por que fazermos essa barbaridade com a Polícia Militar?
Os policiais militares ganham mal e, às vezes,
não têm preparo para outra função. Geralmente são
chefes de família, moram de maneira miserável,
muitos nas próprias favelas, tendo que conviver com
os delinqüentes e não podendo reagir, porque, senão, suas famílias pagam pela audácia de qualquer
tipo de reação. Enquanto isso nós, do Congresso
Nacional, queremos punir ainda mais e inibir - lembro-me muito bem do nobre Deputado Wilson Leite
Passos - a ação da Polícia Militar em defesa da sociedade. Quando algo acontece, somos os primeiros
a gritar "polícia", mas, quando há um excesso, somos os primeiros a aceitar o que a imprensa noticia
sobre essa instituição.

O SR. HÉLIO BICUDO, (PT - SP. Sem revisão,
do orador.) - Sr. Presidente, Sr.1s e Srs. Parlamentares, peço atenção, porque essa matéria merece
um pequeno histórico, para nos situarmos na problemática da rejeição ou não
projeto do senado:
' . Em 1991 foi instituída'a CPI que investigou a '
eliminação de crianças e jovens em toqo o Brasil.
Verificou-se, naquela oportunidade, que a responsabilidade por esse fato cabia, na Sua maior parte, a
policiais militarf!ls e que a violência em questão crescia na mesma proporção da impunidade que.beneficiava os milicianos, pois o processo de julgamento
desses casos submete-se a uma justiça especial da
própria Polícia Militar. Não foi por outro motivo que
aquela CPI resolveu oferecer projeto para que se retomasse o sistema que vigorou até abril de 1979,
quando, por reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, o processo e julgamento dos crimes cometidos por oficiais e praças das Polícias Militares,
nas atividades de policiamento, que são atividades
eminentemente civis, eram da competência da Justiça Comum. Foi, aliás, a partir daquela data, com a
edição do chamado "pacote de abril", que se ampliou a competência da Justiça Militar das PM, para
abranger também esses direitos.
Diante desse quadro, para sujeitar as PM, na
prática de crimes contra civis, à Justiça Comum,
apresentou, aquela CPI, projeto de lei à consideração da Casa. Esse projeto recebeu emendas e
substitutivos. Esta Câmara, por proposta do então
Deputado Ibsen Pinheiro, a qual, entretanto, ampliava a competência da Justiça Comum apenas para Ó
julgamento dos "crimes dolosos contra a vida" cometidos por policiais militares. Sem qualquer justificativa mais racional, permaneceriam sob a jurisdição da
Justiça Militar das PM os espancamentos, as lesões
corporais, os homicídios culposos, as prisões ilegais,
a tortura, a extorsão e o estupro, pois o que se pre-

do
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tendia era apenas camuflar a permanência do regime da impunidade. Talvez mesmo na expectativa de
que o homicídio doloso obtivesse, nos tribunais do
júri, a costumeira benevolência.
Apreciando o projeto, já no Senado, o eminente Senador Cid sabóia, que primeiro relatou a proposição, considerou sem maior sentido a restrição nele
contida de apenas retribuir à competência da Justiça
Comum o processo e julgamento dos crimes dolosos
contra a vida, mas submetia-se à fórmula aprovada
na Câmara, pela urgência, segundo dizia, em retirarse, desde logo, da competência da. Justiça Militar
das PM os homicídios dolosos. Mas em seu parecer .
já admitia a necessidade de complementar-se essa .
decisão mediante a apresentação de novo projeto
que viesse a amplíar a proposta, que então submetia
ao Senado. Entretanto, o projeto não teve andamento
até a presente Legislatura, quando se nomeou o Senador Roberto Freire para novo parecer. O Senador Roberto Freire tentou restabelecer a idéia original, mas foi
vencido na Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa pelo poderoso lobby das Polícias Militares,
hoje presente nesta Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, diante disso, apresentou-se
nesta Câmara projeto, no meu entender, mais
abrangente, buscando solucionar outros possíveis
problemas na equação civil-militar, não só os que
desembocavam na impunidade, mas também os
considerados relevantes no equacionamento da matéria. A esse projeto as Lideranças partidárias determinaram urgência à sua tramitação, oportunidade
em que o próprio Executivo procurou dar sua contribuição, surgindo, dessa intervenção, a redação final
aprovada em votação nominal nos últimos dias de
janeiro deste ano.
No Senado, a nova proposta da Câmara teve
solícitada pela Presidência da República sua tramitação urgente. Contudo, desprezou-se a vontade por
último expressada por esta Câmara e o segundo
projeto, resultado de ampla negociação nesta Casa,
foi apensado ao primeiro e, diga-se de passagem,
aprovado em votação apenas simbólíca e, curiosamente, afinal ali votado com alterações inaceitáveis,
consubstanciadas no substitutivo ora em apreciação;
It
. .
. a eraçoes essas que Impoem maIores restnçoes ao
processo e julgamento dos crimes de policiamento
pela Justiça Comum. Nessa ocasião,J)uvi, surpreso,
do Líder do Governo, Senador Elcio Alvares, que
apenas se responsabilizava pela urgência pedida na
tramitação do projeto, sem que atuãs5e no sentido
de aprovar o que o Governo recomendava. Na verdade, atuou contrariamente à aprovação do projeto,
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numa atitude no mínimo discutível e que redundou
no arquivamento do segundo projeto, contrariando,
aliás, recomendação expressa da própria Presidência da República.
Isso se dava, Sr. Presidente, no instante mesmo. em que se anunciava o KPlano Nacional de DireiK
tos Humanos , do qual consta como medida urgente
o deslocamento da competência do processo e julgamento dos crimes de políciamenfoda Justiça MiIitar das PM para a Justiça Comum.
Ora, Sr. Presidente, diante do arquivamento do
projeto aprovado por esta Câmara, a matéria vem à
sua decisão com dificuldades regimentais intransponíveis para se resgatar, neste instante, a vontade do
povo por último manifestada,por esta Câmara, que
por inteiro o representa.
Daí a proposta que apresento aos nobres colegas: rejeição do substitutivo do Senado, na forma do
parecer do eminente Deputado José Luiz Clerot,
com o que se restabelece a emenda aglutinativa do
Deputado Genebaldo Corrêa, com a convicção de
que, embora defeituosa tecnicamente, pois ao falar
em ·crimes dolosos contra a vida· deixa a sua definição à própria PM e, ademais, contempla dentre eles,
o crime de infanticídio, aprovado o projeto originário
desta Casa e rejeitado o substitutivo do Senado,
queremos o julgamento, desde logo pela Justiça Comum, dentre outros, dos crimes de Carandiru, de
Corumbiara e de Eldorado dos Carajás.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sebre a mesa o seguinte requerimento de destaque
(de Bancada)
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque para aprovação da redação proposta para o § 32
do art. 23 do Código de Processo Penal Militar pelo
art. 22 do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto
de Lei n2 2.801-0/92, para substituir a redação proposta para o § 22 do art. 82, ressalvadas as expressões •...consumados ou tentados.... e •...ressalvado
o disposto no final do § 12 do art. 92do Código Penal
Militar" e ·ouvido o Ministério Público.... ficando as~
sim redigido:

.§ 22 Nos crimes dolosos contra a vida,
praticados contra civil, a Justiça Militar enca~
minhará os autos do inquérito policial militar
à Justiça Comum".
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Sala das$essões, 16 dejulho de 1996. - Edinho Araújo, Vice-Líder do Bloco Parlamentar,
PMDB/PSD/PSUPSC - Hélio Rosas, Bloco Parlamentar PMDB/PSD/PSUPSC - Michel Temer, Líder
do Bloco Parlamentar, PMDBlPSD/P$llPSC.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O Senado Federal ao apreciar o projeto, ofereceu ao
mesmo e vou submeter a votos o seguinte: substitutivo, ressalvado,o destaque:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 92 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21
de outubro de 1'969 ,- Código Penal Militar - passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art.9º
.
~
.
11- .:
c) por militar em serviço ou atuando em
razão de, sua função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora
do lugar sujeito à administração militar, COntra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

f) revogada

§ 1!l O processo e o julgamento dos
crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida, consumados ou tentados,
e cometidos contra. civil, serão da competência da Justiça comum, exceto quando manifestamente caracterizados no inquérito os
casos de excludentes de criminalidade.
§ 2º O inquérito policial militar, nos casos
contemplados no parágrafo anterior, será realizado pela autoridade militar respectiva.·
Art. 2º Ao art. 23 do Código de Processo Penal
Militar é acrescido o seguinte parágrafo:
-§ 3º Nos crimes dolosos contra a vida,
consumados ou tentados, praticados contra civil, a Justiça Militar, ouvido o Ministério Público
encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, ressalvado o disposto no
final do § 12 do art. 9º do Código Penal Militar.·

Art. 32 O caput do art. 82 do Decreto-Lei n2 1.002,
de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal
Militar - passa a vigorar com as seguintes alterações:
•Art. 82. O foro militar é especial e, exceto nos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:
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Art. 42 Esta lei entra em vigor na data 'de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Para
encaminhar a votação, falando a favor do substitutivo do Senado, concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, enten-'
demos que o substitutivo do Senado é mais abrangente, tem detalhes extremamente importantes sobre esta
matéria e visa a atender diversas propostas.
Com a proposta apresentada pelo· Relator da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
ressalvada a votação de um artigo do Senado, o
projeto não ficaria acabado na Câmara dos Deputa.:.
dos, razão pela qual encaminhamos à votação o
substitutivo do Senado por considerarmos mais
abrangente. Tivemos, inclusive, uma reunião na liderança do PPB, comandada pelo nosso Líder, Deputado Odelmo Leão, cujo entendimento foi no senti- .
do de que devemos aprovar o substitutivo do Senado.
O substitutivo do Senado contempla outros
projetos sobre a matéria, inicialmente de autoria da
Deputada Rita Camata e aprovado na Câmara dos
Deputados. Além disso, houve outros projetos aprovados nesta Casa, apensados no Senado. Portanto,
o substitutivo do Senado Federal é bastante amplo, .
contemplando todas as hipóteses.
Temos certeza que coibiremos os excessos
das atividades da Polícia Militar e, ao mesmo tempo,
preservaremos a condição do policiamento. É preciso que saibamos valorizar a PM, pois do contrário
estaremos aniquilando o poder necessário que tem
o policial militar.
Quando precisamos de uma retaguarda, de um
socorro, somos os primeiros a pedir o apoio daquela
Corporação e, lamentavelmente, por diversas vezes,
neste plenário, temos acompanhado o aniquilamento
da condição do policial militar.
Na semana passada, lamentavelmente, tivemos um projeto aprovado nesta Casa, o qual encontra-se atualmente no Senado Federal, dispondo que
qualquer atitude do policial militar será considerada
passível de punição criminal.
Entendemos que os excessos devem, sim, ser
punidos e o Substitutivo do Senado Federal contempla essa punição; mas não podemos simplesmente
querer tachar o policial de bandido. Ora, bandido é
aquele que agride, constantemente, intimida e assusta a sociedade.
Acompanhamos diariamente em todo o País
uma seqüência de atividades dos facínoras aumen-
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tando deslavadamente. Cada vez que procuramos
tolher a atitude da polícia estamos abrindo espaço,
ainda que não seja esse o interesse - tenho certeza
- daqueles que procuram tentar limitar os excessos.
Penso que temos, sim, de limitar os excessos.
No entanto, devemos tomar cuidado, pois a partir do
momento em que o fizermos atingiremos o bom policial, aquele que, na defesa da sociedade, da comunidade, às vezes, é obrigado a agir de uma forma
um pouco mais contundente e, simplesmente, abandonamos o policial à própria sorte. Temos de wdesi.deologizarW essa condição. A partir <;lo momento em
que colocamos a questão do policial militar no aspecto ideológico, acabamos cometendo, certamente,
uma maneira de julgamento duvidosa, que ·deixa o
policial militar preocupado. Não se,i se ele terá a
mesma condição moral de continuar defendendo a
sociedade, quando se coloca sobrá ele uma pecha
de que são policiais sujeitos a essa série de punições. Entendemos que os excessos devem, sim, ser
punidos e, por isso, ficamos com o substitutivo do
Senado, porque pune os excessos, mas garante a
condição de ação do policial militar.
Queria lembrar que a primeira preocupação daqueles envolvidos em algum tipo de problema é chamar a Polícia Militar. Portanto, não podemos, agora,
deixar a população entregue à própria sorte.
Lembra muito bem o nosso companheiro que
não podemos execrar o policial militar. Os maus policiais devem ser punidos, mas não podemos colocar
todos no mesmo balaio, atingindo. a Polícia Militar
como um todo.
Por isso, vamos votar pela aprovação do substitutivo do Senado que pune os excessos, mas garante a ação policial militar.
Sr. Presidente, esta é a nossa posição e a razão pela qual encaminhamos a favor o substitutivo
do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra ao nobre Deputado José Genoíno para
encaminhar a votação. S. E~ falará contra o substitutivo do Senado.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho contrariamente o substitutivo do Senado, por várias
razões. É bom que fique claro que o projeto da
Câmara era mais justo, mais amplo e mais eficaz.
Ele garantia a eficiência e a integridade da Instituição Polícia Militar e estabelecia os critérios para
os crimes praticados contra a vida, os quais seriam
julgados sem o corporativismo militar, num foro da
Justiça Comum.
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Lamentavelmente, o Senado da República fez
uma modificação no projeto da Câmara, recuperando o projeto anterior do ex-Deputado Genebaldo
Corrêa, que estamos apreciando, em conseqüência
da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ao recuperar
o projeto da Câmara, não o do Deputado Hélio Bicudo, o Senado não só emendou, como também inviabilizou a recuperação do projeto correto, o qual foi
aprovado nesta Casa.
A segunda razão, Sr. Presidente, é que o projeto do Senado não é abrangente. Diz aqui:

W§ 1li O processo de julgamento dos
crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida, consumados ou tentados,
e acometidos contra civil, serão de competência da Justiça Comum, exceto quando
manifestamente caracterizados no inquérito
os casos excludentes de criminalidade.
§ 211 O inquérito policial militar, nos casos contemplados no parágrafo anterior,
será realizado por autoridade militar respectiva.
Art. 211
.
§ 311 Nos crimes dolosos contra a vida,
consumados ou tentados, praticados contra
civil, a Justiça Militar, ouvido o Ministério PÚblico, encaminhará os autos... à Justiça Comum....
Ora, Sr. Presidente, este projeto cria o mesmo círculo vicioso do corporativismo. Quem remete o processo à Justiça Comum é a autoridade militar. Quem decide, portanto, na prática, manter
aquela situação anterior, o que caracterizamos
aqui como corporativismo, na verdade, não proteje, não resguarda, não dá garantia para uma segurança pública eficiente, respeitável e profissionalizada.
Dessa forma, mantém-se a situação do jeito
que está; o que o Senado fez, lamentavelmente, foi
piorar e muito o que a Câmara aprovou, além de inviabilizar a recuperação do projeto aprovado nesta
Casa por ampla maioria.
Por essas razões, Sr. Presidente, entendo que
o projeto do Senado não altera em nada; o projeto
do Senado mantém a situação como está, não muda
em nada; o melhor projeto era o do Deputado Hélio
Bicudo. Como o Senado inviabilizou a matéria, queremos votar o projeto da Câmara do então Deputado
Genebaldo Corrêa, como produto de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito. Por isso nós nos colocamos contrários ao projeto do Senado.
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Quero deixar bem claro que nesta matéria a
Câmara dos Deputados teve uma posição democrática, universal e mais justa do que o Senado, que se
orientou por um tipo de relação corporativista entre
boa parte dos Senadores, ex-Governadores. Além
disso, houve o lobby de alguns oficiais da Polícia
Militar, diferente do comportamento da Câmara -dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) ~ Como
votam os Srs. Líderes?
O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B vota
contra o substitutivo do Senado Federal e considera
esta questão da mais alta relevâricia, porque envolve princípios pertinentes à própria democracia. Na
.realidade, trata-se de fazer com que crimes praticados por militares contra civis sejam julgados pela
Justiça Comum. A iniciativa do Deputado Hélio Bicudo tinha esta finalidade, mas foi totalmente deturpada no Senado Federal.
O PCdoB vota em defesa da cidaçlania e contra o substitutivo, considerando-o um retrocesso, e
aprovará qualquer proposta apresentada nesta Casa
que vise a resguardar os direitos da população.
Não podemos aceitar corporativismo que permite que crimes e arbitrariedades absurdas praticados
por militares sejam considerados crimes militares.
Neste sentido, o PC do B vota "não· ao substitutivo do Senado Federal.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB vota "não"
ao substitutivo do Senado Federal, mantendo, logicamente, seu voto favorável ao projeto original da
Câmara.
.
O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT vota
contra o substitutivo do Senado Federal, mas não fecha questão.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na verdade,
precisamos de uma proposta mais abrangente,
como era o projeto do Deputado Hélio Bicudo, que
infelizmente não tivemos oportunidade de aprovar
nesta Casa. Por esse motivo, o Partido dos Trabalhadores é contrário ao substitutivo do Senado Federal, para que prevaleça ao menos o projeto originai da Câmara.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
defesa das polícias militares, votamos a favor do
substitutivo do Senado.
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, este projeto
põe fim a uma série de crimes cometidos contra a
população e que são julgados pela Justiça Militar,
muitas vezes sofrendo a influência do corporativismo.
O PSDB considera bom o projeto aprovado
pela Câmara e vota "não" ao substitutivo do Senado.
O SR. MICHEL TEMER (Bloco/PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estamos
votando "não" ao substitutivo do Senado e vamos,
posteriormente, aprovar a proposta da Cârnàra, mas
com um destaque que já oferecemos à Mesa e que
tomo a liberdade de ler para os companheiros do
BlocoIPMDB.
.
Diz o destaque: "Nos' crimes dolosos contra a
vida praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça
Comum."
- '
Portanto, o voto é "não" ao substitutivo qo Sanado, aprovando depois o da Câmara com o destaque que acabei de mencionár.
O SR. ,INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
pouco mais de três meses, esta Casa aprovou um
texto, em substituição ao projeto do nobre Deputado
Hélio Bicudo, que foi totalmente descaracterizado
pelo Senado Federal, o que tomou praticamente inócua a proposta aprovada pela Câmara.
Visando, pelo menos, corrigir algumas distorções, é que vamos votar "não" ao substitutivo do Senado e votar "sim" ao projeto da Câmara, com o destaque já anunciado pelo Deputado Michel Temer e
duas emendàs de redação do ilustre Relator José
Luiz Clerot. Assim, Sr. Presidente, ressalvamos a
iniciativa da Câmara, que quer um projeto que atenda aos verdadeiros interesses do País.
Portanto, o Bloco PFLlPTB vota "não" ao substitutivo do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o substitutivo do Senado Federal, ressalvado
o destaque.
Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. (Pausa.)
REJEITADO.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExB a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
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nome da liderança do PPB, solicito verificação de
votação.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será V.
EX- atendido.
O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExA a palavra.
O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT (BlocoIPMDB _
PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não" ao substitutivo do Senado Federal,
ressalvado destaque, que visa aprimorar o texto, no
seguinte teor.
2
f rá
.
d"d
"O § 2. do art. 82 lca assIm ~ Igl o:
.
Nos cnme~ ~olosos ?Ont~ ,a VIda, p~tlcados contra CIVil,.a JUS!,ça M~II~ar e~~mlnhará 05 autos do Inquénto poliCiai militar à
Justiça Comum."
.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem os seus lugares a fim de ter início votação pelo
sistema eletrônico.
Os Srs. Deputados que se encontram nas banc~das, queiram registrar os seus códigos de votaçao. (Pausa.)
Os Srs. Deputados queiram selecionar os seus
votos. (Pausa.)
Os Srs. Deputados que se encontram nas bancadas queiram acionar o botão preto no painel até
que as luzes dos postos se apaguem. (Pausa.)
Os Srs. Deputados que não registraram os
seus votos queiram fazê-lo dentro de instantes nos
postos avulsos.
O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
il
Ex. a palavra.
O SR. ALDO ARANTES (PC do B - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PC do B vota
"não", contra o substitutivo do Senado Federal.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBlPL vota "sim".
O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. INOCÊNCICt OUVEIRA y (B16co
PFUPTB - PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi·
dente, o Bloco PFUPTB recomé'nda o voto "não".
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O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco PMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB recomenda o voto "não".
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reromenda o voto "não" e solicita ~ prese.nça de todos
os s~~s Parla,!,entar~s no ple~ano, poiS está é uma
.
matena da mais alta Importâncl~.
O SR. CARLOS APOLINARIO - Sr. Presldente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
1I
Ex. a palavra.
O SR. CARLOS APOUNÁRIO (BlocoIPMDB _
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
"sim", mas desejo retificar: meu voto é "não".
O SR ODELMO LEÃO _ S P 'd t
•
r. resl en e, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.1I a palavra.
O .SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB/PL recomenda o voto "sim".
O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (Bloco
PFUPTB _ PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFUPTB recomenda o voto "não".
A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDBlPMNIPSCIPSDIPSL recomenda o voto "não"
e pede a atenção da sua bancada, porque, desta
vez, o voto é "não".
O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".
O SR. PAULO HESLANDER - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.il a palavra.
O SR. PAULO HESLANDER (BlocolPTB MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
"sim", mas quero corrigir o voto para "não", antes da
leitura do painel.
O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.1I a palavra.
O SR. SARNEY FILHO (BlocolPFL - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que votei
"não". mas como não tenho absoluta certeza disto e
considerando a relevância desta votação, quero rea·
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firmar meu voto -não-o É muito importante que deixemos este voto bem claro.
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palav.ra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - TemV.
Ex.& a palavra.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não" e solicita a todos os seus Deputados que ate"",
tem para esta votação que é da mais alta importância.
O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB _ SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PMDB recomendam o voto "não".
.
.
O SR. NEWTON CARDOSO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
,
T
V
& O SR. PRESIDENTE (LUIS Eduardo) - em .
Ex. a palavra.
O SR. ~~ON CARDOSO (Blo~/PMDB MG.. Sem revl~ao do orador.) - S~'. Presidente, por
ge_ntlleza, votei errado e· quero retificar. meu voto é
"nao"
.
O SR. ROBERTO fONTES (Bloco/PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
"sim", mas quero retificar. meu voto é "não". Errei na
hora da votação.
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.& a palavra.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB informa a sua bancada que está votando "não".
A SRA. SIMARA ELLERY (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
também informa à sua bancada que está votando
"não" e pede a sua atenção porque o nosso voto é
"não".
O SR. OSCAR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.- a palavra.
O SR. OSCAR ANDRADE (BlocoIPMDB - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei errado·e gostarià de retificar: meu vo~o é "não".
SR. CtllCO VIGILANTE ~
Presidente,
peço a palavra pela ordem.
.

.O

Sr.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.1I a palavra.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota -não-o
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFUPTB recomenda o voto -não".
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão d~ ?rador.) - Sr. Presidente, a Lideranç~ do
PSDB solJcltaa todo~ o~ Parlamentares que estejam
em q~alqu~r dependencla de~~ Casa que compareçam, Imed~atament~, ao p~enano. Estamos vot~ndo
uma matén~ ~o "mais alto mteresse para o BraSIl. O
PSDB vota nao.
.
O SR. SAULO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
V
O SR PRESIDENTE (L ' Ed d) _ T
11'
U1S
uar o
em.
Ex. a palavra.
O SR. SAULO QUEIROZ (Bloco/PFL - MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria retificar o meu voto, de "sim" para "não", por favor.
O SR. ULYSSES GABOARDI _ Sr. Presidente peço a palavra pela ordem.
,
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.1I a palavra.
O SR. ULYSSES GABOARDI (PMDB _ SC.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, peço permissão para votar. O meu voto é "não".
O SR. MURILO PINHEIRO _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.ii a palavra.
O SR. MURILO PINHEIRO (BlocolPFL - AP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei equivocadamente. O meu voto é "não" e votei "sim".
Quero corrigir o meu voto.
A SRA. CECI CUNHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.1I a palavra.
A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL. Sem revi_
I,
•
sao da oradora.) - Sr. Presidente o PSDB vota
"não".
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco
PFUPTB - PE. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLlPTB recomenda o voto "não·.
. O SR~·.MARCOt,ll PE~il.'LO· (PSDB -:.GO. Sem'
revisão do" orador.) -Sr. Presider'lte, o PSDB 'vota
"não."í ;
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O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, o PT vota "não",Sr.
Presidente.
O SR. ANTÔNIO UENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX.I a palavra.
O SR. ANTONIO UENO (Bloco/PFL - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para retificar o meu voto. Votei "sim", mas o meu voto é "não".
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.lI a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPI encaminha o voto "sim".
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - O PT vota "não", Sr. Presidente.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aos
Srs. Deputados que chegam ao Plenário neste instante, a liderança do Bloco PFUPTB recomenda o
voto "não".
A SRA. SIMARA ELLERV (BlocoIPMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - O PMDB recomenda o
voto "não·, Sr. Presidente.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. EDINHO ARAÚJO (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB e
o Bloco recomendam o voto "não".
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT e a maioria
dos partidos estão votando "não".
O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL encaminha o voto ·sim".
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
pede atenção a seus companheiros de partido. O
voto do PMDB é "não".
O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.· a palavra.
. . O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. ,Sem reyisão do ·orador.) :... Sr. Presidente, 'a título de 'colabaração com a Mesa, comunico aos nobres Parlamen-
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tares que os postos a meu lado estão desocupados.
- Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFUPTB recomenda o voto "não".
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
"não".
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT (BlocoIPMDB PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Uderança do Bloco PFLlPTB recomenda o voto ·não·
aos Srs. Deputados que chegam ao plenário neste
instante.
O SR. SÉRGIO AROUCA (PPS - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPS vota "não·.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT também vota ·não·.
O SR. ODELMO LEÃO (BlocolPPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL encaminha o voto "sim".
A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Aos Deputados que estão
chegando
ao
plenário,
o
Bloco
PMDB/PSD/PSLlPSCIPMN encaminha o voto "não".
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. EDINHO ARAÚJO (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - O BlocolPMDB recornenda o voto "não".
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto "não".
Esta matéria é de grande interesse e relevância para o Brasil.
O PSDB vota "não".
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. EDINHO ARAÚJO (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o BlocolPMDB recomenda o voto "não".
O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT (BlocoIPMDB PB. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota "não".
. O SR• .INOCÊNCIO .Ç)L1VEIRA (BloçplPFL .....
PE. Sem revIsão' do ·orádor.) :... Sr. PreSidente,'o Bló-'
colPFUPTB recomenda o voto "não".
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O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do. orador.) - Sr. Presidente, o BlocolPPBIPL encaminha o voto "sim".
A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PMDB
recomenda o voto "não".
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o BlocolPPBIPL vota "sim".
A SRA. CECI CUNHA (PSDB - AL Sem revisão
da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB vota "não".
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota "não".
O SR. RÉGIS DE OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
i
Ex. a palavra.
O SR. RÉGIS DE OLIVEIRA (BlocoIPFl- SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria
de retificar meu voto; votei "sim", mas o voto é "não".
O SR. ALCIDES MODESTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
lI
Ex. a palavra.
O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas
reafirmar que votei "não". No entanto pode ter havi-

do defeito no painel porque, depois que votei, lá
acendeu uma luz verde.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Assim
espero, Deputado Alcides Modesto.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ A Presidência vai encerrar a votação. (Pausa.)
O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.i a palavra.
O SR. MARCONI PERllLO (PSDB - GO. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é "não".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs.
Deputados que têm certeza de como votaram não
precisam enunciar seu voto porque, ao fazê-lo, aumentam os problemas que a Mesa enfrenta para
conferir o resultado da votação.
O SR. MARCONI PERILLO - Sr. Presidente,
peço pelo fato de estar envolvido em negociações,
esqueci-me de votar.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pode
fazê-lo agora, nobre Deputado. Eu ameacei encerrar
a votação, mas vi que ainda havia alguns retardatários.
Com a palavra o Sr. Deputado Inocêncio aliveira.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocoIPFL PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFlIPm recomenda o voto "não".
O SR. CARLOS DA CARBRÁS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.ª a palavra.
O SR. CARLOS DA CARBRÁS (Bloco PPB AM. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apertei o botão de "abstenção", mas o meu voto é "sim".
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.A a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFl PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFlIPm recomenda o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Está
encerrada a votação.
Vámos ao resultado. Peço paciência ao Plenário, pois muitos Deputado retificaram seus votos.
O SR. MÁRIO NEGROMONTE - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex.A a palavra.
O SR. MÁRIO NEGROMONTE (PSDB _ BA.

sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar que votei "não" e apareceu no painel "abstenção".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Isso
constará em ata, Deputado.
O SR. RICARDO HERÁCUO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (L.uís Eduardo) - Tem V.
Ex.!! a palavra.
O SR. RICARDO HERÁCUO (PSB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto é
"não".
O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
1>
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.
O SR. ROBSON TUMA (PSL - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto constou
como "não", mas é "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presidência vai proclamar o resultado da votação.
Votaram ·sim" 105 Srs. Deputados; "não·, 287
Srs. Deputados; abstenção, 3. Total: 395.
É rejeitado o Substitutivo do Senado Federal
ao Projeto de Lei nl! 2.801/92, ressalvado o Destaque.
VOTARAM OS SEGUINTES SRS. OEPUTADOS:
Roraima
Alceste Almeida - Bloco/PPB - Não
Elton Rohnelt - BlocolPSC - Não
Francisco Rodrigues - BlocolPPB - Sim
Francisco Rodrigues - PSDB - Sim
Luís Barbosa - BlocolPPB - Não
Moisés Upnik - BlocolPTB - Não
Salomão Cruz - PSDB - Não
Amapá
Antônio Feijão - PSDB - Não
Eraldo Trindade - Bloco/PPB - Sim
Gervásio Oliveira - PSB - Não
Murilo Pinheiro - Bloco/PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Não
Valdenor Guedes - Bloco/PPB - Sim
Pará
Ana Júlia - PT - Não
Anivaldo Vale - Bloco/PPB - Não
Antônio Brasil- BlocolPMDB - Não
Gerson Peres - Bloco/PPB - Não
Hilário Coimbra - Bloco/PTB - Não
Mário Martins - BlocolPMDB - Não
Nícias Ribeiro - PSDB - Não
Olávio Rocha - PSDB - Não
Paulo Rocha - PT - Não
Paulo Titan - Bloco/PMDB - Não
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Amazonas
Alzira Ewerton - Bloco/PPB - Não
Arthur Virgnio - PSDB - Não
Carlos da Carbrás - BlocolPPB - Sim
Euler Ribeiro - Bloco/PFL - Não
João Thomé Mestrinho - Bloco/PMDB - Não
Luiz Fernando - PSOB - Não
Pauderney Avelino - BlocolPPB - Não
Rondônia
Carlos Camurça - Bloco/PPB - Sim
Confúcio Moura - Bloco/PMDB ~ Não
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Émerson Olavo Pires - Bloco/PMDB - Não
Eurípedes Miranda - PDT - Sim
Expedito Júnior - BlocolPPB - Não
IIdemar Kussler - PSDB - Não
Oscar Andrade - Bloco/PMDB - Sim
Silvernani Santos - Bloco/PPB - Sim
Acre
Carlos Airton - Bloco/PPB - Sim
Célia Mendes - BlocolPFL - Sim
Chicão Brígido - BlocolPMDB - Sim
João Maia - BlocolPFL - Sim
Mauri Sérgio - BlocolPMDB - Sim
Osmir Uma - BlocolPFL - Sim
Zilá Bezerra - BlocolPFL - Não
Tocantins
Antônio Jorge - Bloco/PPB - Sim
Dolores Nunes - BlocolPPB - Sim
Melquíades Neto - PMN - Sim
Maranhão
Costa Ferreira - Bloco/PFL - Sim
Davi Alves Silva - BlocolPPB - Não
Domingos Dutra - PT - Não
Jayme Santana - PSDB - Não
Magno Bacelar - Bloco/PFL - Não
Márcia Marinho - PSDB - Não
Pedro Novais - BlocolPMDB - Não
Sarney Rlho - Bloco/PFL - Não
ceará
Aníbal Gomes - Bloco/PMDB - Não
Antônio Balhmann - PSDB - Não
Edson Queiroz - BlocolPPB - Sim
Edson Silva - PSDB - Não
Firmo de Castro - PSDB - Não
Gonzaga Mota - Bloco/PMDB - Não
José Unhares - BlocolPPB - Não
JoSé Pimentel- PT - Não
Leônidas Cristino - PSDB - Não
Pimentel Gomes - PSDB - Não
Pinheiro Landim - Bloco/PMDB - Não
Roberto Pessoa - BlocolPFL - Não
Ubiratan Aguiar - PSDB - Não
Vicente Arruda - PSDB - Não

Piauí
Alberto Silva - BlocolPMDB - Não
Ari Magalhães - BlocolPPB - Sim
Ciro Nogueira - Bloco/PFL - Sim
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Felipe Mendes - Bloco/PPB - Sim
Heráclito Fortes - Bloco/PFL - Não
João Henrique - Bloco/PMDB - Não
Mussa Demes - Bloco/PFL - Não

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - Bloco/PFL - Sim
Betinho Rosado - Bloco/PFL - Sim
Carlos Alberto - Bloco/PFL - Não
Cipriano Correia - PSDB - Não
Henrique Eduardo Alves - BlocolPMDB - Não
Iberê Ferreira - Bloco/PFL - Não
Ney Lopes - Bloco/PFL - Sim

Paraíba
Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco/PFL - Não
Armando Abílio - Bloco/PMDB - Não
Efraim Morais - Bloco/PFL - Não
Enivaldo Ribeiro - BlocolPPB - Sim
Gilvan Freire - BlocolPMDB - Não
Ivandro Cunha Lima - Bloco/PMDB - Não
José Aldemir - Bloco/PMDB - Não
José Luiz Clerot - Bloco/PMDB - Não
Roberto Paulino - Bloco/PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco
Antônio Geraldo - Bloco/PFL - Abstenção
Fernando Ferro - PT - Não
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Humberto Costa - PT - Não
Inocêncio Oliveira - Bloco/PFL - Não
José Chaves - PSDB - Não
José Jorge - Bloco/PFL - Não
José Mendonça Bezerra - BlocolPFL - Não
José Múcio Monteiro - Bloco/PFL - Não
Luiz Piauhyfino - PSDB - Não
Mendonça Filho - Bloco/PFL - Não
Nilson Gibson - PSB - Não

·p.e~ro:"C9.rrea':.~locolf.PÍ3"-·Sim

Roberto Fontes - Bloco/PFL - Sim
Salatiel Carvalho - Bloco/PPB - Não
Severino Cavalcanti - Bloco/PPB - Sim
Wilson Campos - PSDB - Não
Wolney Queiroz - PDT - Não

Alagoas
Albérico Cordeiro - Bloco/PTB - Sim
Benedito de Lira - Bloco/PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Não
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Fernando Torres - PSDB - Não
José Thomaz Nonô - PSDB - Sim
Moacyr Andrade - Bloco/PPB - Sim

sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB - Não
Carlos Magno - BlocolPFL ~ Não
José Teles - Bloco/PPB - Sim
Marcelo Déda - PT - Não
Pedro Valadares - PSB - Não

Bahia
Alcides Modesto - PT - Não
Aroldo Cedraz - Bloco/PFL - Não
Benito Gama - Bloco/PFL - Não
Beto Lélis - PSB - Não
Cláudio Cajado - Bloco/PFL - Não
Coriolano Sales - PDT - Não
Domingos Leonelli PSDB - Não
Félix Mendonça - Bloco/PTB - Não
Fernando Gomes - Bloco/PTB - Não
Geddel Vieira Lima - Bloco/PMDB - Não
Haroldo Lima - PC do B - Não
Jaime Fernandes - BJoco/PFL - Não
Jairo Azi - Bloco/PFL - Não
Jairo Carneiro - Bloco/PFL - Não
Jaques Wagner - PT - Não
João Almeida - Bloco/PMDB - Não
João Leão - PSDB - Não
Jonival Lucas - Bloco/PFL - Não
José Carlos Aleluia - Bloco/PFL - Não
José Rocha - Bloco/PFL - Não
Leur Lomanto - Bloco/PFL - Não
Luís Eduardo - Bloco/PFL - Abstenção (art.
17, § 112, do RICO)
Luiz Moreira - Bloco/PFL - Não
Manuel Castro - Bloco/PFL - Não
.. M~riQ. N~grQl'{lor;lte -:- P.~QIi3 :.:-" Abste,nç.ão
Nesfô{Du"arte"·:..>aroéótP MDB:-'Não ..
Pedro lrujo - BlocolPMDB - Não
Prisco Viana - BlocolPPB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Não
Roland Lavigne - Bloco/PFL - Não
Sérgio Carneiro - PDT - Não
Severiano Alves - PDT - Não
Simara Ellery - Bloco/PMDB - Não
Ubaldino Júnior - PSB - Não
Ursicino Queiroz - Bloco/PFL - Não
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Minas Gerais
Aécio Neves - PSOB - Não
Antônio Aureliano - PSOB - Não
Antônio do Valle - BlocolPMOB - Sim
Aracely de Paula - BlocolPFL - Não
Armando Costa - BlocolPMOB - Não
Carlos Melles - BlocolPFL - Não
Carlos Mosconi -:- PSOB - Não
Chico Ferramenta - PT - Não
Oanilo de Castro - PSOB - Não
Elias Murad - PSOB - Não
Eliseu Resende - Bloco/PFL - Não
Fernando Oiniz - BlocolPMOB - Não
Francisco Horta - BlocolPL - Sim
Genésio Bernardino - BlocolPMOB - Não
Herculano Anghinetti - BlocoIPPB- Não
Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco/PFL - Não
Jaime Martins - BlocolPFL - Não
Jair Siqueira - Bloco/PPB - Sim
João Fassarella - PT - Não
João Magalhães - BlocolPFL - Não
José Rezende - BlocolPPB - Sim
Lael Varella - BlocolPFL - Não
Leopoldo Bessone - BlocolPTB - Sim
Márcio Reinaldo Moreira - BlocolPPB - Sim
Marcos Lima - BlocolPMOB - Não
Maria Elvira - BlocolPMOB - Não·
Mário de Oliveira - BlocolPPB - Não
Maurício Campos - Bloco/PL - Sim
Mauro Lopes - Bloco/PFL - Sim
Newton Cardoso - Bloco/PMOB - Sim
Nilrnário Miranda - PT - Não
Odelmo Leão - Bloco/PPB - Sim
Osmânio Pereira - PSOB - Não
Paulo Heslander - Bloco/PTB - Sim
Philemon Rodrigues - BlocolPTB - Não
Roberto Brant - PSOB - Não
Romel AQí~io ':" Bloco/F;'PB - Sim
Sandrà" Starlihg.-,- PT ~"Não . ' .
Saraiva Felipe - BlocolPMOB - Não
Sérgio Miranda - PC do B - Não
Silas Brasileiro - Bloco/PMOB - Não
Silvio Abreu - POT - Não
Tilden Santiago - PT - Não
Zaire Rezende - Bloco/PMOB - Não

Espírito Santo
Adelson Salvador - BlocolPFL - Não
João Coser - PT - Não
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Jorge Anders - PSOB - Não
Luiz Buaiz - Bloco/PL - Sim
Nilton Baiano - Bloco/PPB - Sim
Roberto Valadão - BlocolPMOB - Não

Rio de Janeiro
Agnaldo Timóteo - BlocolPPB - Sim
Alcione Athayde - Bloco/PPB - Sim
Alexandre Santos - PSOB - Não
Arolde de Oliveira - Bloco/PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSOB - Não
Carlos Santana - PT - Não
Cidinha Campos - POT - Não
Edson Ezequiel- POT - Não
Eurico Miranda - BlocolPPB - Sim
Fernando Gonçalves - BlocolPTB - Não
Fernando Lopes - POT - Não
Jair Bolsonaro - BlocolPPB - Sim
Jandira Feghali - PC do B - Não
Jorge Wilson - Bloco/PPB - Sim
José Maurício - POT - Não
Laprovita Vieira - BlocolPPB - Sim
Laura Carneiro - BlocolPFL - Não
Lima Netto - Bloco/PFL - Sim
Márcia Cibilis Viana - POT - Não
Milton Temer - PT - Não
Moreira Franco - Bloco/PMOB - Não
Nelson Bornier - PSOB - Não
Noel de Oliveira - BlocolPMOB - Sim
Paulo Feijó - PSOB - Não
Roberto Campos - BlocolPPB - Não
Roberto Jefferson - BlocolPTB - Não
Rubem Medina - BlocolPFL - Não
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessim - PSOB - Não
Sylvio Lopes - PSOB - Não
Wilson Leite Passos - Bloco/PPB - Sim

São Paulo
Adhemar dé Barros Filho - Bloco/PPB - Sim
Alberto Goldman - BlocolPMOB - Não
Almino Affonso - PSOB - Não
Aloysio Nunes Ferreira - BlocolPMOB - Não
Antonio Carlos Pannunzio - PSOB - Não
Arlindo Chinaglia - PT - Não
Arnaldo Faria de Sá - Bloco/PPB - Sim
Arnaldo Madeira - PSOB - Não
Ary Kara - Bloco/PMOB - Não
Carlos Apolinário - Bloco/PMOB - Sim
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Celso Daniel- PT - Não
Couraci Sobrinho - BlocolPFL - Sim
Cunha Lima - Bloco/PPB - Sim
De Velasco - BlocolPSD - Sim
Delfim Netto - BlocolPPB - Sim
Dumo Pisaneschi - BlpcolPTB - Sim
Edinho Araújo - Bloco/PMDB - Não
Eduardo Jorge - PT - Não
Emanuel Fernandes - PSDB - Não
Fausto Martello - Bloco/PPB - Sim
Fernando Zuppo - PDT - Sim
Hélio Bicudo - PT - Não
Hélio Rosas - Bloco/PMDB - Sim
Ivan Valente - PT - Não
João Mellão Neto - Bloco/PFL - Sim
João Paulo - PT - Não
Jorge Tadeu Mudalen - Bloco/PPB - Sim
José Aníbal - PSDB - Não
José Augusto - PT - Não
José de Abreu - PSDB - Não
José Genoíno - PT - Não
José Machado - PT - Não
José Pinotti - Bloco/PMDB - Não
Koyu lha - PSDB - Não
Luciano lica - PT - Não
Luiz Gushiken - PT - Não
Maluly Netto - Bloco/PFL - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco/PMDB - Não
Marquinho Chedid - Bloco/PSD - Sim
Maurício Najar - Bloco/PFL - Não
Michel Temer- BlocolPMDB - Não
Nelson Marquezelli - Bloco/PTB - Não
Régis de Oliveira - Bloco/PFL - Sim
Ricardo Izar - Bloco/PPB - Sim
Robsom Tuma - Bloco/PSL - Não
Salvador Zimbaldi - PSDB - Não
Silvio Torres - PSDB -:- Não
Teima de Souza - PT - Não
Tuga Angerami - PSDB - Não
Ushitaro Kamia - Bloco/PPB - Sim
Valdemar Costa Neto - BlocolPL - Sim
Wagner Salustiano - BlocolPPB - Não
Welson Gasparini - PSDB - Não

Mato Grosso
Gilney Viana - PT - Não
Oswaldo Soler - Bloco/PMDB - Não
Pedro Henry - PSDB - Não
Rodrigues Palma - BlocolPTB - Não
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Teté Bezerra - Bloco/PMDB - Não
Welinton Fagundes - BlocolPL - Não

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PC do B - Não
Augusto Carvalho - PPS - Não
Benedito Domingos - BlocolPPB - Sim
Chico Vigilante - PT - Não
Jofran Frejat - Bloco/PPB - Sim
Maria Laura - PT - Não
Wigberto Tartuce - Bloco/PPB - Sim

Goiás
Aldo Arantes - PC do B - Não
João Natal- Bloco/PMDB - Não
Jovair Arantes - PSDB - Não
Lídia Quinan - BlocolPMDB - Não
Marconi PeriHo - PSDB - Não
Nair Xavier Lobo - Bloco/PMDB - Não
Orcino Gonçalves - Bloco/PMDB - Não
Pedrinho Abrão - BlocolPTB - Não
Pedro Canedo - BlocolPl- Não
Pedro Wilson - PT - Não
Roberto Balestra - BlocolPPB - Sim
Rubens Cosac - Bloco/PMDB - Sim
Vilmar Rocha - Bloco/PFl- Não

Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - Bloco/PMDB - Não
Flávio Derzi - BlocolPPB - Sim
Marilu Guimarães - BlocolPFL - Não
Marisa Serrano - Bloco/PMDB - Não
Nelson Trad - Bloco/PTB - Não
Oscar Goldoni - Bloco/PMDB - Não
Saulo Queiroz - Bloco/PFL - Sim
Paraná
Abelardo Lupion - Bloco/PFL - Não
Antônio Ueno - BlocolPFL - Sim
BasRio Vilani - Bloco/PPB - Sim
Chico da Princesa - Bloco/PTB - Não
Dilceu Sperafico - BlocolPPB - Sim
Elias Abrahão - BlocolPMDB - Não
Fernando Ribas Carli - PDT - Sim
Flávio Arns - PSDB - Não
Hermes Parcianello - Bloco/PMDB - Não
Homero Oguido - Bloco/PMDB - Não
João Iensen - Bloco/PPB - Sim
José Borba - Bloco/PTB - Não
José Janene - BlocolPPB - Sim
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Luciano Pizzatto - BlocolPFL - Não
Luiz Carlos Hauly - PSDB - Não
Maurício Requião - Bloco/PMDB - Não
Nedson Micheleti - PT - Não
Nelson Meurer - BlocolPPB - Sim
Odílio Balbinotti - Bloco/PTB - Não
Padre Roque - PT - Não
Paulo Bernardo - PT - Não
Renato Johnsson - Bloco/PPB - Sim
Ricardo. Barros - Bloco/PFL - Sim.
Valdomlro Meger - Bloco/PPB - Sim
Vilson Santini - Bloco/PTB - Não
Werner Wanderer - BlocolPFL _ Sim
.
Santa Catarina
Edinho Bez - BlocolPMDB - Sim
Edison Andrino - BlocolPMDB - Não
Hugo Biehl- BlocolPPB _ Sim
João Pizzolatti _ Bloco/PPB _ Sim
José Carlos Vieira _ Bloco/PFL _ Sim
José Fritsch - PT - Não
Luiz Henrique - BlocolPMDB - Não
Mário Cavallazzi - BlocolPPB - Não
Milton Mendes - PT - Não
Paulo Bauer - BlocolPFL - Não
Paulo Gouvea - Bloco/PFL - Sim
Serafim Venzon - PDT - Não
Valdir Colatto - BlocolPMDB - Não
Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT - Não
Adroaldo Streck - PSDB - Não
Adylson Motta - Bloco/PPB - Sim
Airton Dipp - PDT - Sim
Augusto Nardes - BlocolPPB - Sim
Carlos Cardinal - PDT - Não
Darcísio Perondi - Bloco/PMDB - Não
Eliseu Padilha - BlocolPMDB - Não
Ênio Bacci - PDT - Não
Esther Grossi _ PT _ Não
Ezídio Pinheiro _ PSDB _ Não
Fetter Júnior _ Bloco/PPB _ Sim
Germano Rigotto - Bloco/PMDB - Não
Hugo Lagranha - Bloco/PTB - Sim
Jair Soares - Bloco/PFL - Sim
Jarbas Lima - Bloco/PPB - Sim
José Fortunati - PT - Não
Júlio Redecker - BlocolPPB - Sim
Luiz Mainardi - PT - Não
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Matheus Schmidt - PDT - Não
Nelson Marchezan - PSDB - Não
Osvaldo Biolchi - BlocolPTB - Não
Paulo Paim - PT - Não
Paulo Ritzel- Bloco/PMDB - Não
Renan Kurtz - PDT - Sim
Waldomiro Fioravante - PT - Não
Wilson Branco - Bloco/PMDB - Não
Wilson Cignachi - Bloco/PMDB - Não
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa o seguinte requerimento de destaque:
"Sr. Presidente, requeremos, nos termos regimentais, d~staque para aprovação
da redação proposta para o § 311 do art. 23
do Código de Processo Penal Militar pelo
art. 211 do Substitutivo do Senado Federal ao
Projeto de Lei n9 2.801-D/92, para substituir
a redação proposta para o § 22 do art. 82,
ressalvadas as expressões "...consumados
ou tentados... H, ••• ressalvado o disposto no
final do § 111 do art. gll do Código Penal MiIitar....., e "...ouvido o Ministério Público...", ficando assim redigido:
"§ 29 Nos crimes dolosos contra a vida,
praticados contra civil, a Justiça Militar encamiÍ1hará os autos do inquérito policial Militar
à Justiça Comum."
ASSINAM: Edinho Araújo; Hélio Rosas; Michel Temer, Líder do Bloco Parlamentar
PMDB/PSD/PSUPSC.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. José Luiz Clerot.
O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT (BlocoIPMDB PB. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, como
Relator. O destaque na realidade aprimora o texto
do projeto da Câmara, de modo que o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação é
pelo seu acolhimento.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Hélio Rosas.
O SR. HÉUO ROSAS (BlocoIPMDB - sr',
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votan
favor do Substitutivo do Senado, mas, realmenl....,
projeto originário da Câmara é melhor. Ele nascei
da Comissão Parlamentar de Inquérito, presidida
pela Deputada Rita Camata, e foi objeto dE' ',: grande consenso aqui na Câmara, do qual participou o
atual Ministro Nelson Jobim.
~ Juve então um enorme avanço na questão da
Justiça Militar, porque todos os crimes dolosos prati-
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cados contra a vida de civis passaram para a Justiça
Comum, e aquela famosa letra f do art. 9º do Código
de Processo Penal, que determinava que o armamento caracterizasse a ação em serviço e que deu
origem à impunidade no crime do Riocentro. Isso foi
eliminado no grande acordo feito quando a Câmara
aprovou o projeto originário da CPI.
Portanto, o melhor caminho é esta emenda,
que aperfeiçoa o texto, e faz com que o projeto aprovado pela Deputada Rita Camata atinja os seus objetivos e aperfeiçoe a Justiça Militar no País.
O PMDB vota ·sim", Sr. Presidente.
O SR. JÚUO CÉSAR - Sr. Presidente, peço a
V. EXª que registre o meu voto "não" na votação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputado Júlio César, logo após a votação V. Exª poderá
fazer o registro. Agora não, Deputado Júlio César.
Peço perdão a V. Exª, mas agora não é possível
porque estou no meio da vota~o. ~ votação o
destaque. Con:o votam os Srs. Lideres. .
O SR. HELIO BICUDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.
O SR. HÉLIO BICUDO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - O PT vota no sentido de manter o texto
da Câmara, Sr. Presidente, porque na verdade o
que se procura é continuar atribuindo-se à Justiça
Militar a definição do que é crime doloso contra a
vida ou não.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco PFU PE. Sem revisão do orador.) - Creio, Sr. Presidente,
que esta emenda é fruto do entendimento de todos
os partidos com assento na Casa. A emenda define
que os crimes dolosos contra a vida, os crimes contra a vida, serão julgados pela Justiça Comum, mas
enviados pela Justiça Militar. Portanto, Sr. Presidente, foi feito um grande entendimento para melhorar o
prQjeto e forta.lecer tanto a Justiça Militar quanto a
JuStiça CbrnUrn.
Por isso, Sr. Presidente, o Bloco PFLlPTB recomenda o voto "sim".
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB entende
que o destaque da bancada do PMDB melhora o texto
da Câmara dos Deputados, na medida em que, mantém a parte boa do substitutivo do senado Federal.
Nesse sentido, depois de consultar sua bancada, o PSDB encaminha a favor do destaque da liderança do PMDB. O voto é "sim".
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O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, permita-me retificar meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Desculpeme, nobre Deputado, mas não será possível fazê-lo.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação o Destaque.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam corno se encontram. (Pausa.)
APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa a Emenda de Redação nº 1 ao Projeto de Lei
nº 2.801, de 1992:
"No art. 1 do projeto, suprima-se do
texto, no tocante à alteração ao art. 9º, inciso
11, letra c, a expressão "ou assemelhado"."

º

ASSINA: O Deputado José Luiz Clerot, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em votação a Emenda.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa a Emenda de Redação nº 2 ao Projeto de Lei
nº 2.801, de 1992:
"Dê-se ao caput do art. 2º do projeto a
seguinte redação:
Art. 2º - O caput do art. 82 do Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969,
passa a vigorar com a seguinte redação,
acrescido, ainda, o seguinte § 22 , passando
o atual parágrafo único a § 1º"."
'ASSINA: José Luiz Clerot, Relator..

.. b SÀ~'PREstDENTE (LUíS"Eduárdo) -

Os Srs.
Deputados que aprovam a Emenda permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte redaçãofinal:
PROJETO DE LEI Nl! 2.801-F, DE 1992
Altera dispositivos dos DecretosLeis nl!s 1.001 e 1.002, de 21 de outubro
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de 1969, Códigos Penal Militar e de Processo Penal Militar, respectivamente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Art. 92 do Decreto-lei n2 1.001, de 21
de outubro de 1969 - Código Penal Militar, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

tivos dos Decretos-Leis
1001 e 1002 de 21 de
outubro de 1969, Códigos Penal Militar e do Processo Penal Militar respectivamente. (PL nº 2801/92)
Sal~ da~ Sessões 16 de julho de 1996. - André PucclOelh.
,
O SR. PRESIDENTE (LUIS Eduardo)

-Art.912
..............................................................

-3PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Nº 33-E, DE 1995
(Do Poder Executivo)

11.......................
c) por militar em serviço ou atuando
em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora
do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;

Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 33-0, de
1995, que modifica o sistema de previdência
social, estabelece normas de transição e dá
outras providências; tendo parecer do Relator designado pela Mesa, em substituição à
Comissão Especial, pela aprovação (Relator: Sr. Michel Temer).

1) revogada.
Parágrafo único. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida
e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum."
Art. 22 O caput do art. 82 do Decreto-Lei n2
1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar, passa a vigorar com a seguinte
redação, acrescido, ainda, o seguinte, § 22 , passando o atual parágrafo único a § 1º:
nArt. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em
tempo de paz:

§ 12
.
§ 2º Nos crimes dolosos contra a vida,
praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar
à justiça comum. Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publica~o.

_ . :$aíad~~: Ses~Õ~~,· em.)p:dê jorh~·o~·lt!961
Nilson Gibson, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Os Srs.
que a aprovam queiram permanecer como estão.
(Pausa.)
APROVADA.
Vai a Sanção.
O SR. PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Há sobre a mesa a seguinte declaração de voto:
voto sim ao substitutivo do Senado ao Projeto
de lei da Câmara n2 102, de 1993 que altera disposi-
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:
-Requeremos a V. Exil, nos termos regimentais, a retirada da Proposta de Emenda à Constituição n2 33-E, de 1995, constante da pauta da presente sessão. n

ASSINA: O Deputado Chico Vigilante, Vice-Uder do PT.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (BlocolPFL PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PFLlPTB vota "não" ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Como
votam os demais Uderes?
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisãp do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
:,n~o".,

O·SR: ·EDINHO BEZ (Btoco!PMDB··~·st. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PMDB vota
-não".
O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
vota -não-o
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vota -sim".
O SR. PRESIDENTE (Lurs Eduardo) - Em votação o requerimento. Os Srs. Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
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REJEITADO.
O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na última votação,
votei "não".
O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Será registrado, Deputado.
O SR. JÚUO CESAR - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.
O SR. JÚUO CESAR (BlocolPFL - PI. Sem
revisão do orador.) '""" Sr. Presidente, néLúltima v9tação, o meu voto foi "não".
O SR. PRESIDENTE (Lufs Eduardo) - Tem a
palavra a primeira oradora inscrita para discutir a
matéria a nobre Deputada Jandira Feghali, que falará contra.
V. EXª dispõe de cinco minutos.
A SRA. JANDIRA FEGHAU (PCdoB - RJ.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, a temática da Previdência permaneceu em debate no Congresso Nacional por mais de um ano.. Lamentavelmente, ficou restrita à Comissão Especial e muito
pouco debatida pelo Plenário, na sua profundidade,
de forma ampla e abrangente.
Acho que enfrentamos enorme dificuldade nesse debate, a tergiversação, a cortina de fumaça ou a
discussão superficializada, a discussão marginal,
para que não se entrasse no debate de essência
dos objetivos reais que levaram àquele projeto de
reforma da Previdência, porque era um projeto que
originalmente propunha a desconstitucionalização
ampla dos direitos previdenciários, retirava o salário
mfnimo como o mfnimo para o beneffcio, acabava
com o auxflio ao deficiente e ao idoso e com todos
os direitos do funcionalismo, com a paridade dos
pensionistas e dos inativos, privatizava o acidente
de trabalho e retirava o SUS do texto constitucional.
Ou seja, era um projeto que vinha claramente para
desmontar a Seguridade Social, uma vez que cortava beneffcios, implodindo a previdência pública.
Durante todo o tempo, tentamos colocar no
centro do debate o papel do Estado na Seguridade
Social, até onde vai à previdência pública e até onde
podemos reformar a previdência no sentido de garantir a sua estrutura, a ampliação da sua arrecadação, uma auditoria que desnudasse a sua realidade,
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para que, primeiro, trabalhássemos na sua sustentação e, depois, pensássemos se havia ou não privilégios e beneffcios indesejáveis e inoportunos.
Lamentavelmente, a seqüência polftica desse
debate e dessas votações se deu no sentido inverso, e o projeto que ficou é absolutamente esquartejado, a sociedade teve várias perdas do ponto de
vista estrutural; é um projeto que, na essência,
aponta para a implosão da previdência pública em
favor das seguradoras e dos bancos, é um projeto
de corte de beneffcio.
Claro que em todo o trabalho que aqui executamos - e tenho certeza de que a Oposição fez um
trabalho importante, como também o fez parcela da
base do Governo -, conseguimos, ainda nesse texto,
garantir alguns direitos, mas, obviamente, não é um
texto que garanta uma previdência pública saudável.
O Governo tentou atingir em cheio o funcionalismo público, no mesmo raciocfnio do custo Brasil
sobre o trabalho e não sobre o capital. E por isso por não apontar para uma reforma saudável da previdência e por ser um projeto que corta beneffcios traz desmontes em aspectos estruturais, por exemplo em relação a acidentes de trabalho e ao máximo
de dez salários, que, na verdade, não serão mantidos, ficou uma ficção.
Com a possibilidade de quebrarmos a paridade
no meio do caminho, achamos que não é possfvel
para nós do PCdoB votar a favor desse projeto em
segundo turno. No entanto, quero realçar que no
processo de votação do segundo tumo, tanto o Governo quanto a Oposição têm de discutir como vão
conduzir o processo dos destaques de votação em
separado, porque o Governo objetiva, ainda nos
destaques, desconstitucionalizar tudo e desmontar o
pouco que foi garantido naquele texto.
Por isso, entendo que é preciso encaminhar ao
Senado como está e que tanto a Oposição quanto o
Govemo devem retirar os seus destaques, para que
não tenhamos um esquartejamento maior do texto
que ficou do Plenário da Casa.
Muito obrigada.

O Sr. Lufs Eduardo, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Benedito Domingos, 3/l secretário.
O SR. HAROLDO SABÓiA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) Tem V. EXª a palavra.
O SR. HAROLDO SABÓiA - (PT - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dizer,a V.
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EX- que o meu nome não saiu no painel, quando da
votação anterior. E o meu voto é ·não·.
O SR. VICENTE ANDRÉ GOMES (PDr - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também·
registro que, na votação anterior, meu voto foi ·não·.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) Concedo a palavra para discutir a matéria ao nobre
Deputado Gerson Peres, que falará a favor.
O SR. GERSON PERES (B1ocoIPPB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs.
Deputados, concluímos a votação da PEC da Previdência em primeiro tumo. Urge agora refletirmos sobre a necessidade de ainda se discutir os destaques
que visam suprimir matérias aprovadas. Regimentalmente, sim, mas, politicamente, parece-me que seria
de boa prudência aprovarmos o projeto em segundo
tumo como está e remetê-lo à Casa revisora, que teria a oportunidade de reexaminar o que realmente
consideramos privilégio ou não. Mesmo porque o
Senado, ao discurtir a emenda qu~ da_qui sair, irá retomá-Ia à Câmara para nova apreclaçao.
A reforma da Previdência requer pressa. Nós,
do Partido Progressista brasileiro, jamais admitiremos a alteração da paridade ali inserida, porque
essa foi uma das lutas que empreendemos junto às
Lideranças e às Comissões que estudaram a matéria.
Há outros pontos que também dizem respeito
ao produtor rural, a quem inserimos direitos indispensáveis a fim de garantir a sobrevivência da microernpresa no campo
Enfim, uma série de outras situações já estão
normatizadas. Penso que só o Senado, calmamente,
poderá rever o projeto e dar novas sugestões. Caso
atinja o mérito dessas normas, a emenda voltará à
Câmara para nova apreciação.
Portanto, apelo a todos os Líderes dos partidos, inclusive em nome do meu, para que encaminhem a votação no sentido da aprovação da emenda e a remetam amanhã ao Senado. Lá, os Senadores poderão discutir novos destaques e modificar a
estrutura da emenda. Substituir novamente a forma
de contribuição por tempo de serviço não me parece
correto nem prudente, mesmo porque este Plenário
já se definiu e, conseqüentemente, não voltará atrás
na sua opinião.
Sr. Presidente, com essas considerações, estamos falando a favor da emenda no todo, mesmo
~rque em algumas situações votamos contra. Ela
leva para lá alguns privilégios - que aqui votamos
contra - como, por exemplo, o caso dos fundos de
pensão. Quando pretendíamos que houvesse paridade na contribuição, como quando estabelecemos
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para o novo plano de seguridade social de previdência social dos Parlamentares, demos um exemplo:
um para um, no campo da contribuição. Lá ficou o
dois para um na contribuição.
Mesmo assim, contrariando nosso ponto de
vista, essa emenda deve seguir para o Senado Federal. Lá, os Senadores terão prazo regimental para
estudar e dar sugestões, e caso atinja o mérito das
emendas, nós as receberemos de volta para apreciação final.
Sr. Presidente, eram essas as palavras que eu
gostaria de expressar. Novamente apelo às Lideranças para que, amanhã, possamos aprovar por unanimidade a matéria, remetendo a emenda ao Senado.
Tenho certeza d~ que lá ela será alterada e, assim,
voltará a esta Casa, a fim de que novamente possamos votar algumas modificações feitas por aquela
alta Casa do Poder Legislativo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente peço a palavra pela ordem.
'
.
.
O ~R. PRESIDENTE (Benedito Domingos) Tem V. E~ a palavra.
. _O SR. FERNANDO GA~EIRA (PV - ~J. Sem
revlsao do orador~ - Sr. ~resldente, quer.o. d:z~r a V.
EX- que, na votaçao antenor, meu voto fOI nao.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) Para discutir a matéria concedo a palavra ao Deputado Humberto Costa que falará contra o projeto.
O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Sem re-.
visão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, fazendo uma pequena restrospectiva do que
foi todo o processo de reforma da Previdência no
Congresso Nacional, temos de necessariamente
chegar a única conclusão: o processo não foi democrático.
Desde o primeiro momento, temos lutado para
que essa emenda fosse retirada, abrindo-se amplo debate com a sociedade, a fim de que se pudesse produzir, senão um texto de consenso, pelo menos algo que
representasse a preocupação majoritária da sociedade. Mas esse não foi o entendimento do Governo.
Durante todos esses meses, o Governo tentou
impor a esta Casa projeto que não enfrenta os problemas fundamentais da Previdência Social, mas
que apenas retira direitos de segmentos da sociedade, segmentos esses que não têm força para estabelecer pressão junto ao Estado brasileiro.
As distorções não foram enfrentadas. Primeiro,
porque não se resolveu o problema financeiro da
Previdência Social; segundo, porque as distorções
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hoje existentes permanecem como tal. Podemos citar, por exemplo, a aprovação da possibilidade de
acumulação de proventos de aposentadoria com
mandatos eletivos e cargos comissionados, o que,
no nosso entendimento, representa não apenas distorção mas também privilégio. Presenciamos os militares manterem intacta a· forma como hoje obtêm a
aprovação de suas aposentadorias: a garantia da
continuidad~ dos beneff:ios ad eternum pa~a as f~lhas.dos militares que ~a~ venham a contrair matnm~mo, e também os direitos dos ~rabalhad~res rurals sere.m. confrontados. Presenciamos, aCima de
tudo, o direito dos trabalhadores de se aposentarem
por tempo de serviço ser substitufdo pelo critério da
aposentadoria não mais por tempo de serviço, mas
por tempo de contribuição, levando prejufzo principalmente àqueles setores já exclufdos que não tenham acesso ao emprego ou que muitas vezes existem no mercado da informalidade.
Sr. Presidente, uma proposta como essa, que
não define um teto permanente de dez salários mfnimos, é muito ruim. Essa proposta abre espaço para
que a previdência privada amplie ainda mais os seus
tentáculos sobre a sociedade, eliminando o caráter
universal que tem hoje a previdência pública no Brasil. Quando se garantiu o teto de dez salários mfnimos apenas provisoriamente, isto ficou patente, e o
prejufzo, com certeza, foi consignado.
Por todas essas questões e, acima de tudo,
por sabermos que o Govemo pretende piorar uma
proposta que já é muito ruim, é que nós da bancada
do Partido dos Trabalhadores conclamarnos esta
Casa a votar "não· à emenda e a rejeitar, em segundo tumo, essa proposta que está longe de ser uma
alternativa de reforma para a Previdência Social. Ela
é um arremedo. Por que rejeitá-Ia? Para obrigar o
Governo a debater com a sociedade e discutir, de
fato, uma previdência que atenda a todo o povo brasileiro, que institua um regime básico universal com
iguais direitos e deveres para todos os cidadãos brasileiros. E que o Governo estimule a previdência
complementar, através da criação de fundos de pensão, desde que seja uma opção e garanta o básico,
o mfnimo, o essencial a todos que optarem por esse
sistema. Uma proposta que acabe com todos os privilégios hoje existentes na legislação brasileira e
que, acima de tudo, garanta a saúde financeira da
Previdência Social.
Sr. Presidente, é por essa razão que votaremos contra essa proposta. Conclamamos toda a
Casa a rejeitar esse verdadeiro Frankenstein legislativo, que não é reforma, mas um arremedo que man-
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tém privilégios, que não resolve o problema da Previdência que mantém injustiças e que, acima de
tudo, tira-nos a possibilidade fmpar de corrigir todas
essas distorções e de garantir ao povo brasileiro um
sistema de previdência efetivamente justo.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos)
Tem V. EX- a palavra.
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB _ RJ.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas
para registrar que na votação anterior meu voto foi
-não.
O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, da mesma forma,
na forma, na votação anterior, meu voto foi -não-.
O SR. LUIZ DURÃO (PDT - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior,
meu voto foi -não·.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) Os votos de V. ExAs serão devidamente registrados.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) Para discutir a matéria concedo a palavra ao nobre
Deputado Amaldo Faria de Sá, para falar contra o
projeto.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB SP. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e
Srs. Deputados, inicialmente gostaria de lamentar o
fato de que a discussão de uma matéria tão importante, como a Previdência, no segundo turno de vetação, tenha a sua temática praticamente jogada no
vazio.
A grande discussão, o grande momento do
Plenário já se foi. Agora vamos cumprir meramente
o aspecto regimental, a formalidade, para discutir
com a grande maioria dos que são contra - alguns a
favor - e posteriormente algum Lfder de apoio ao
Governo requerer o encerramento da discussão
para, conseqüentemente, cumprindo procedimento
regimental, poder-se votar a emenda de reforma da
previdência no segundo turno da votação. Logicamente, as negociações caminham no sentido de que
não haja DVS nem do lado daqueles que são contra
a reforma nem daqueles que são a favor. Não sabemos se isso, na verdade, é a melhor posição, até
porque já se comenta clara e abertamente que o Senado vai começar a votação da reforma da previdência partindo do zero.
Então, o que estamos fazendo aqui tem pouca
ou nenhuma importância. Lamentavelmente, é esse
o detalhe que se sobressai, mas haverá, certamen-
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tê, a oportunidade de uma batalha regimental bastante profunda, visto que aquilo que já houver sido
apreciado no mérito por esta Casa, reintroduzido
'pêlo Senado,· ao retomar a esta Casa, deverá ser
questionado regimentalmente, porque não se poderá
iVt>tar novamente, retomando a esta casa, matéria
·:t!lue já foi inicialmente por aqui apreciada.
Portanto, tenho certeza de que a discussão da
reforma neste momento é secundária: Tenho certaza de que esse aspecto regimental será uma mera
formalidade.
.
. É lamentável. Na primeira votação, conseguiniosgarantir a paridade para os aposentados. Essa
conquista foi considerada um privilégio. Só dando risáda, para não falar algo de caráter jocoso. Conseguimos garantir que o tempo de serviço de 35 anos
fosse requisito suficiente para que a 'pessoa pudessé se aposentar. E há uma mudança fundamental:
tihtes era tempo de serviço, agora, tempo de contribuição. Lutamos também em primeiro tumo e não
conseguimos aprovar nenhuma emenda que garantisse a reposição das perdas ocorridas a partir de ju-

uma professora, o coitado do trabalhador brasileiro
que ganha salário mínimo.
Eu pediria, com todo respeito, a S. EX- o Presidente da República - como grande diplomata que é,
que já foi chanceler desta República e hoje é o grãchanceler - para tomar um pouquinho de cuidado
com as palavras, porque no Brasil existem muito
mais caipiras do que soeiallles.
Registro, lamentavelmente, o aspecto negativo
dessa avaliação.
Muito me honra ser caipira de São Paulo. E sei
que muitos outros caipiras não se sentiram depreciados, pelo contrário, consideram lITla honra ser ~ras.
O SR. MIGUEL ROSSerrO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. .
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) Tem V. EX- a palavra.
O SR. MIGUEL ROSSerrO (PT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior, meu voto foi "não".
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) _
Está registrado o voto de V. Exl.

nho de 1991.
. Na verdade, estamos aqui simplesmente cum·'prindo formalidade regimental. NãO teremos poder
no segundo turno de ampliar as conquistas de aposentados e pensionistas. Mas ainda que sejamos
derrotados, temos a certeza de que estamos defendendo aqueles que mer~ce~ a luta pe':fTlanente de
Parlamentares que no primeiro tumo estiveram at~nt~s a esta luta, defendendo aposentados. e pe~SIan1~ta~, ~omo o Deputado Valdemar Coraucl Sobnnho,
de Rlbel~ Preto, que batalhou permanenteme~te pela
aprovaçao das emendas e do.s d.estaques que rnteressavam a aposentados e penslomstas.
Estaremos lutando de forma denodada agora
também no segundo tumo de votação. Mesmo que o
Senado faça as alterações atendendo aos interesses do Govemo, esta matéria voltará para esta
Casa.
E quando a matéria retomar a esta Casa vamos ver com quantos paus se faz uma canoa. A his'toria será diferente. Não é só a vontade do rei que
prevalece, não é só a vontade do Govemo que predomina.
Li na Folha de S. Paulo, edição de hoje, matéria dizendo que brasilefro é caipira, com sentido jacoso. Fico contente de ser caipira. Prefiro ser caipira
a ser um lorde, um príncipe, uma pessoa que pode
ter uma série de atributos para4einar entre os soeialites. Prefiro ser caipira, um capiau lá do campo,

O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) _
Para discutir a matéria concedo a palavra ao Deputado Arlindo Chinaglia, que falará contrariamente ao
projeto.
O SR. ARUNDO CHINAGLIA (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr*s e Srs. Deputados, além dos aspectos rigorosamente relevantes, que dizem respeito ao financiamento da seguridade social, é de fundamental importância, mesmo
já tendo havido a votação em primeiro turno, que recuperemos aquilo que é o rumo, o Norte, a essência
da seguridade social. Talvez a melhor definição seja
da solidariedade entre as pessoas e a solidariedade
entre as gerações.
Evidentemente, entre esta intenção de solidariedade e a possibilidade de realizá-Ia deve haver
por parte da sociedade e, portanto, da estrutura da
seguridade social, os meios para realizá-Ia.
OCorre que o Governo, desde o início, sem
buscar esclarecer a sociedade sobre aquilo que
eram elementos anunciados pelo Govemo, mas jamais provados, pautou o debate com a sociedade a
partir da despesa e não a partir da receita.
Explicando: o Governo anunciou que a previdência estava falida; que a sua reforma era para
acabar com privilégios e fazer justiça com as camadas mais carentes da sociedade brasileira.
Como é que o Govemo, portanto, provou a sua
tese? Na verdade, quanto disse que buscava com-
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bater privilégios, não explicou que não há um único
segurado do INSS que ganhe acima de oitocentos e
poucos reais. Na verdade, sobre o famoso militar do
Espírito Santo, que ficou conhecido em 'todo o Brasil
porque ganhava de fato uma calamidade inaceitável,
o que o Governo não disse, o Presidente do Supremo Tribunal o fez em depoimento na Comissão Especial sobre a refonna da Previdência, ou seja, para
cassar uma aposentadoria moral, de ao, 50 ou 30
mil reais, bastaria uma iniciativa do Executivo para
que imediatamente a Justiça brasileira entrasse em
ação. Portanto, foram usadas situações aberrantes,
inaceitável, para sustentar, de forma indevida, que o
Governo queria quebrar a Previdência.
Com referência à Presidência quebrada, dissemos que o Governo pautou seu discurso a partir da
despesa e não da receita. Por que, por exemplo,
não taxamos operações financeiras e grandes fortunas, para gerar recursos para a Previdência? Evidentemente que, a partir daí, poderíamos viabilizar a
Previdência, que é a intenção, acredito, de todos os
Deputados desta Casa.
Também fez parte do discurso do Governo
para a sociedade que a Previdência estava literalmente quebrada. Estabeleceu-se uma polêmica, que
agora seria ocioso repetir, mas o fato é que em plena reforma da Previdência, em novembro de 1995, o
Governo capitaneou a anistia dos devedores da Previdência e fez com que multas fossem anistiadas.
Cálculos estimaram esse prejuízo para a seguridade em 7 bilhões de reais. Então, evidentemente,
não casa o discurso do Governo com a sua ação na
prática, inclusive no Parlamento.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, o que
julgamos fundamental, agora, na votação em segundo turno da refonna da Previdência, são aspectos
como teto de contribuição e benefício. Aliás, chamo
a atenção da Casa para o fato de que ao se aprovar,
em primeiro turno, que o teto seria, na data de prornulgação da lei, de dez salários mínimos, mas não
s~ gare.ntind,? é! ,mar;lUte.nçãp ~~s.s.~. t~!o.~ qes~ b~
nefícío, isso resultaria, b-oní o passar do tempo, em
redução dos benefícios, o que iria fortalecer sobremaneira a iniciativa privada, ou seja, o seguro complementar privado. E não posso deixar de mencionar, Sr. Presidente, aquilo que foi a violência maior,
a transformação abrupta de aposentadoria por tempo de serviço em aposentadoria por contribuição.
Por isso que defendíamos e defendemos uma
fase de transição, em que o direito adquirido fosse
resguardado, bem como a expectativa de direito.
Isso evidentemente não se resume a uma medida
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unilateral, na qual, mesmo com a votação no Congresso, a sociedade foi pega desarmada, despreparada, e foi en,ganada.· É por isso que estamos
aqui apontando que é fundamental a sociedade
conhecer plenamente quais são os recursos e as
possibilidades da seguridade social e fazemos um
apelo aos Srs. Deputados para que, no segundo tumo
desta votação, mantenhamos os direitos dos trabalhadores e não os privilégios do sistema financeiro mais
uma vez.
O SR. EDUARDO MASCARENHAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) ...
Tem V. ExA a palavra.
'
O SR. PRESIDENTE (Benedito Oomingos) ~
Tem V. ExA a palavra.
'
O SR. EDUARDO MASCARENHAS (PSDB RJ. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gost8"'
ria de fazer uma declaração de voto. Na votação anterior, meu voto foi -não-.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos)Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
A matéria entrará em votação amanhã.
O SR. EUDORO PEDROZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) Tem V. ExA a palavra.
O SR. EUDORO PEDROZA (BlocoIPMDB TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria que V. Exl registrassem em ata que, na última
votação, o meu voto foi -não·.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) será registrado o voto de V. EX«.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) Apresentação de Proposições.
Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar poderão fazê-Io.
Apresentam proposições os senhores:
. WIGBERTO TAflTUCE - Projeto de lei que
diSpOe sobre a criação de centros de laZer para a
terceira idade.
Projeto de lei que regulamenta a Emenda.
Constitucional nll 9, de 1995, institui o regime de
concessão para a realização das atividades previstas nos incisos I a IV do art. 1n da Constituição Federal e dá outras providências.
Projeto de lei que altera a Lei nll 8.934, de 18
de novembro de 1994, que dispõe sobre o registro
público de compras mercantis e atividades afins, e
dá outras providências.
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MARCONI PERILLO
Indicação ao Poder
Executivo de alteração da estrutura organizacional
do setor nuclear brasileiro.
Requerimento de informações ao Ministério da
Fazenda sobre a situação dos financiamentos habitacionais do empreendimento Cidade Ocidental, no
entorno do Distrito Federal.
RAQUEL CAPIBERIBE - Projeto de lei que altera a Lei nll 7.783, de 28 de junho de 1989, que dispõe sobre o exercfcio do direito de greve, define as
atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e dá outras
providências.
SÉRGIO CARNEIRO - Projeto de lei que altera o art. 224 do Decreto-Lei nll 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
NELSON MARCHEZAN - Indicação ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Fazenda,
de redução da alfquota do Imposto sobre Produtos
Industrializados incidente sobre sacaria utilizada no
acondicionamento de calcário destinado à correção
do solo para fins agrfcolas.
MARISA SERRANO - Projeto de lei que institui
o ano de 1997 como o "Ano do Patrimônio HistóriC?", e~ comemoração_ aos
an?s da pri~e~a leglsla~o de pre~e~~çao. pat~momal ~ ~ cnaça? do
SeMço do Patnmomo Hlstónco e ArtlStlCO NaCional
- SPHAN.
..
. O SR. PRESI~~NTE (Benedito Dommgos) Vai-se passar ao horano de

6?

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Wagner Salustiano, pelo
Bloco Parlamentar PPBIPL.
O SR. WAGNER SALUSTIANO (BlocolPPB SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'Is e Srs. Deputados, muito se tem discutido sobre
o que se convencionou chamar de direito adquirido.
Muitas matérias que foram e estão sendo votadas nesta Casa, como a reforma da Previdência e
mesmo o Instituto de Previdência dos. C9ngressi~tas, o IPC, têm recebido pareceres'é demonstrações
favoráveis pelo precedente do direito adquirido, muitas vezes ficando acima do direito nacional, ou do
que é melhor para o Pafs.
O direito nacional é aquele que deve estar acima de tudo e de todos, pois ele deve atender ao interesse da Nação como um todo.
Se o direito adquirido prejudicar ou servir como
argumento para fraudes ou privilégios, isso não deve
ser considerado como direito, mas como favorecimento adquirido e, portanto, abolido,
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Nossa Constituição tentou acabar com privilégios e privilegiados, e, para que isso tenha êxito, é
necessário reformulá-Ia quantas e quantas vezes forem necessárias, procurando o seu aprimoramento e
acabar com desigualdades, seja elas quais forem.
O jornal Folha de S. Paulo, edição do dia 14
deste mês, em reportagem assinada pela jornalista
Elvira Lobato, publica uma matéria de enorme intaresse nacional. Mais do que uma excelente matéria
jornalfstica é uma denúncia nas mesmas dimensões
da "Operação Uruguai", do famigerado Governo CoIlor de Mello, de tão triste lembrança. As denúncias
que ali são relatadas não podem e não devem ser
relevadas a segundo plano.
Trata-se, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, de um assunto que vai desde a publicação de
suposta "obrigação" do nosso Ministro Sérgio Motta
em assinar concessões de TV via satélite, com datas retroativas, até a empresas fantasmas no Uruguai, em mais um flagrante desacato às leis brasileiras que, aliás, tem sido regra geral demonstrada no
desrespeito que o "império global" tem para com os
valores morais e éticos e com as leis e autoridades
do nosso Pafs.
Sr. Presidente, Sr'Is e Srs. Deputados, a Nação
assistiu, há poucos dias, a morte de PC Farias e,
junto com ele, sabemos que a possibilidade de reparação de muitos erros e a descoberta de incontáveis
falcatruas irão também virar pó. Quando a denúncia
do esquema PC/Collor veio a público, já se havia
passado muito tempo e os prejufzos ao nosso Pafs
já eram enormes e irreparáveis.
Se V. EXªS compactuarem na omissão da tomada de providências para esclarecimento de mais
este caso, agora envolvendo outra "Operação Uru~uai", não será por falta de _aviso: poiS,8: matéria do
Jornal Folha de S. Paulo nao deixa duvidas quanto
à gravidade do assunto.
Sr. Presidente, SrBs e Srs. Deputados, a impren~ "f!lui~as v~zes, tem. sido cri~cadÇl ~Ia.man~i. ra que nos tém.tratad~i ..E4I1)esmo·já ·reclamei·desta
tribuna, pois tive minhas declarações mudadas e
afirmações que nunca fiz.
Sou defensor da manutenção da obrigatoriedade do programa "A Voz do Brasil", por assim achar
. que falta responsabilidade a alguns jornalistas no
f trato da informação. Para que tenhamos uma imprensa sadia é necessário que ela seja livre. Mas a
liberdade se vai conquistando à medida que se vai
criando responsabilidade. Isso é tão elementar, pois
no simples ato de criar um filho, vamos dando a ele
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liberdade à medida que vemos nele cresceu a responsabilidade.
A nossa imprensa esteve amordaçada durante
muitos anos, e agora conquistou a plena liberdade,
mas ainda não está plenamente amadurecida.
Estou fazendo este comentário, Sr. Presidente
e Srs. Deputados, pois tenho a certeza absoluta de
que os tentáculos da "Rede Globo" de tudo farão
para que este caso caia no esquecimento ou não tenha nenhum desdobramento.
A matéria da jornalista Elvira Lobato não pode
ser deixada de lado como um trabalho de reportagem local. É uma denúncia nacional. É um assunto
de segurança nacional. É problema de soberania nacional. E, Sr. Presidente e Srs. Deputados, quando
se trata de resguardar a soberania nacional, esta
Casa deve ser a primeira a se levantar, pois para
isso fomos eleitos.
As informações e detalhes desse verdadeiro
escândalo que se afigura como a próxima "Operação Uruguai" envolve endereço que são simples caixa postal, transferência de dinheiro para ilhas fiscais,
irregularidades na compra e venda de ações, e até a
coação de um Ministro de Estado.
Diz o ditadc ;Jopular que "quem cala consente".
No caso em que apresento hoje, baseado na matéria publicada pela jornalista Elvira Lobato, da Folha
de S. Paulo, quem consentir se calandro ou se omitindo será responsabilizado por mais esta vergonha
global.
Ao descer desta tribuna, estarei entre os senhores colhendo assinaturas para a abertura imediata de uma CPI para que tudo isso seja esclarecido
com a máxima urgência.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) Para complementar o tempo do Bloco Parlamentar
PPB/PL, concedo a palavra ao nobre Deputado Wigberto Tartuce. S. EXª disporá de 5 minutos.
O SR. WIGBERTO TARTUCE (BlocoIPPB DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, hoje os jornais praticamente do
mundo todo estamparam, em manchetes garrafais,
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso teria
se referido ao povo brasileiro como, na verdade, um
povo provinciano e caipira.
A repercussão dessa declaração presidencial"
como nos outros países do mundo, também chegou
pesadamente em nosso País, porque foram muitas
as manifestações espontâneas que tivemos a oportunidade de presenciar, inclusive de pessoas sertanejas, caipiras, como eu.
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Sr. Presidente, não sei a verdadeira conotação
dessa espontânea manifestação do Presidente da
República à imprensa mundial. Então, o nosso Presidente, um homem de fino trato e também de requintes, um sociólogo internacional, certamente haverá de reparar esses danos.
Até tinha comigo, Sr. Presidente, que essa notícia eventualmente poderia ter sido distorcida. Mas
obselVei que não são só os jornais brasileiros que
se estão referindo a essa obselVação presidencial.
Outros jornais europeus também fizeram referência
da mesma forma que foi noticiado pelos jornais brasileiros, especialmente a Folha de S. Paulo, jornal
de maior circulação nacional.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso está
fazendo uma viagem internacional. Essa obselVação
de S. EXª deixou dúvidas no que se refere ao conceito do que é ser caipira e do que é ser provinciano.
Tenho convicção de que muitos Parlamentares desta Casa têm reminiscência de pessoas ligadas ao
sertão brasileiro e _ por que não? - de pequenas cidades provincianas brasileiras. Eu mesmo tenho
muito orgulho de ser provinciano, de ser sertanejo.
Não há do que me envergonhar, Sr. Presidente, se a
manifestação de nosso Presidente for espontânea,
no sentido lato da palavra e mesmo no sentido figurativo. Mas se for no sentido pejorativo, S. EXª precisa reparar a conotação que fez com que os brasileiros se sentissem ofendidos, porque muitos são caipiras ou provincianos com justificado orgulho.
Incluo-me no rol das pessoas que se sentem
ultrajadas. Não bastasse minha origem interiorana,
minha família, de uma forma geral, é composta de
pessoas provenientes de regiões mais humildes.
São as pessoas dessas regiões que, a duras penas,
têm tentado fazer um Brasil melhor, com a pureza e
a honestidade que sabemos ser características do
homem do campo.
Hoje, a agricultura é o celeiro do País. Por ser
intermédio, temos o maior número de geração de
empregos deste País. A segunda geradora é a construção civil.
Se V. EXªs obselVarem, Sr. Presidente, srªs e
Srs. Parlamentares, esses dois maiores empregadores do Brasil são sertanejos, são caipiras em sua essência.
Lamento profundamente a obselVação de S.
EXª Não esperava do Sr. Presidente da República
uma manifestação deste propósito.
Na minha avaliação, o Presidente da República, não se fazendo presente, de onde quer que esteja, deve mandar para o nosso País, através da im-
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prensa, da mesma forma como foi divulgado, as
suas retificações, porque uma expressiva maioria do
povo brasileiro está-se sentindo ultrajada com a forma como foi publicada em manchetes garrafais.
Espero que S. ExI' possa corrigir a bom termo.
Não acredito nessas informações .... como já
disse e repito -, mesmo que tenham sido feitas essas declarações no sentido figurado. Espero que o
Presidente da República, de onde quer que esteja,
faça chegar a informação verdadeira, para que possamos continuar tranqüilamente nos orgulhamos de
ser provincianos e, eventualmente, caipiras.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) Concedo a palavra ao nobre Deputado José Pimentel, que falará pelo PT e disporá de 5 minutos na tribuna.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srOs e Srs. Deputados, hoje, em nome do meu partido, o PT, os Deputados Waldomiro Fioravante José Fritsch Adão
Pretto, Padre Roque, Alcide~ Modesto, Milton Temer, Jaques Wagner e este Deputado, José Pimentel, apresentaram perante a Procuradoria-Geral da
República uma representação civil e criminal contra
os Srs. João Roberto Lupion, ex-Diretor Administrativo da empresa estatal Centrais Elétrica do Sul ELETROSUL, e o Sr. Abelardo Lupion, Deputado
Federal pelo PFL do Estado do Paraná.
Essa representação é fundamentada nas matérias divulgadas pela grande imprensa, particularmente pelo Jornal do Brasil, edição de domingo último, que noticia uma série de medidas praticadas
pelo representado e declara que o mesmo fez intermediação na licitação da hidrelétrica de Machadinho, no Rio Grande do Sul, de modo a incluir empresas que pertencem a seus amigos e querendo, ao
mesmo tempo, beneficiar esses grupos.
Já na edição de segunda-feira, dia 15 de julho,
o Jornal do Brasil traz notícias de que o Sr. Ministro das Minas e Energia, Dr. Raimundo Brito, destituiu o Diretor da Eletrosul, ora representado, em
face da prática desses atos. Isso nos leva à conclusão de que ele praticou o tráfico de influência, quebra de sigilo funcional e improbidade administrativa,
conforme a legislação brasileira, particularmente o
art. 37 da Constituição Federal, que determina que
todo o servidor público está sujeito aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, além dos
crimes previstos na Lei nl! 8.429/92 e na Lei das licitações nº 8.666193.
Exatamente por isso, estamos requerendo ao
Ministério Público Federal a abertura do competente
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inquérito civil público para que apure e puna essas
irregularidades ocorridas.
Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, também
entendemos que os Parlamentares desta Casa precisam ter mais cuidado com suas ações, até porque
temos tido uma rejeição significativa da opinião pública. Vejam V. ExBs que as últimas pesquisas desmonstram que apenas 19% da população brasileira
confia nos membros do Poder Legislativo. Entendemos que atos dessa espécie contribuem para esse
baixo índice de aceitação e para o descrédito da
Casa. Por isso, zelosos com a moralidade da coisa
pública e particularmente com a defesa desta instituição, estamos fazendo essa representação perante a Procuradoria-Geral da República. Queremos
que essa seja uma forma de se passar a limpo tais
~~?ntecim~~tos e de, se efetiv~mente ocorrer?m os
IlIcltos noticiados pela grande Imp~ensa, particularme~te pelo J?"nal do Brasil, p~nahzar os que neles
estão envolVidos, sendo-lhes Imputadas as penas
cabíveis ao caso.
Entre tais penas está a perda da função pública, já oc0rt:ida com relação ao Sr. João Roberto Lupion, por determinação do próprio Ministro das Minas e Energia. Além dessa, há também a suspensão
dos direitos políticos por um prazo de cinco a dez
anos; a perda dos bens ou valores recebidos ilícitamente; ressarcimento do dano ao Erário; a multa civil de até três vezes o valor do acréscimo ali previsto; e a proibição de contratar com o Poder Público
por um prazo de cinco a dez anos. Tudo isso nos
termos previstos na legislação.
Sr. Presidente, entregamos à Casa e pedimos
que seja transcrita nos Anais cópia desta representação, que, na nossa avaliação, é de suma importância para a moralidade da coisa pública.
Era o que tinha a dizer.
REPRESENTAÇÃO A QUE SE REFEREOORADOR:

Excelentíssimo Senhor Doutor Geraldo Brindeiro DD. Procurador Geral da República
Waldomiro Fioravante, deputado federal pelo
PTlRS, Femando Ferro, deputado federal pelo
PT/PE, José Fritsch, deputado federal pelo PT/SC,
Adão Pretto, deputado federal pelo PTIRS, Padre
Roque, deputado federal pelo PTIPR, Alcides Modesto, deputado federal pelo PT/BA, Milton Temer,
deputado federal pelo PT/RJ, Jaques Wagner, deputado federal pelo PTIBA, e José Pimentel, deputado
federal pelo PT/CE, todos com domicnio no Distrito
Federal, na Câmara dos Deputados, com fundamen-
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to na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Ministério Público em vigor, bem como no art. 101, da
Lei n2 8.666/93 (Lei de Licitações) e no art. 22, da
Lei n2 8.429/92 (Lei da Improbidade Administrativa),
vêm, com o devido acato à presença de V. E~, representar e requerer a abertura de Inquéritos Civil e
Criminal contra João Roberto Lupion, ex-Diretor Administrativo da empresa estatal Centrais Elétricas do
Sul - Eletrosul, e Abelardo Lupion, Deputado Federal pelo Estado do Paraná (PFL), bem como contra
as empresas, grupos econômicos e seus representantes legais envolvidos, pelos fundamentos de
fato e de direito a seguir expostos:
I) Das fatos
No último domingo, dia 14 de julho de 1996, o
periódico "Jornal do Brasil" publicou, às fls. 3, matéria intitulada "Gravações revela indícios de corrupção em obra da Eletrosul" (cópia anexa).
Em referida reportagem são apresentadas
duas gravações telefônicas, nas quais o representando João Roberto Lupion, Diretor Administrativo da Eletrosul até o início desta semana, aparece
intermediando a venda de equipamentos para a hidrelétrica de Machadinho, cuja construção foi entregue pela Eletrosul a um consórcio de empresas.
Na primeira conversa, ocorrida em abril de
1996, o representado João Roberto discute a sua
associação e a do seu irmão, o Deputado Federal
Abelardo Lupion (PFL - PR), com uma empresa que
pretendia fomecer equipamentos à Eletrosul.
Na segunda conversa, João Roberto conta que
manobrou a concorrência da hidrelétrica de Machadinho para incluir duas "empresas amigas" no consórcio vencedor.
Nessa conversa, o interlocutor de João Roberto pergunta: "- Então você conseguiu colocar no
processo (de licitação da hidrelétrica de Machadinha) as empresas amigas de vocês?" Ele responde:
"- Consegui. Foi uma grande briga. Foi um pau lá.
Daí. tive que mudar a concorrência, eles entraram no
e ficou
grupo só como COncorrente:"
.
A conclusão possível, face ao conteúdo de
toda a conversa (contida na matéria em anexo) e à
posição dos representados (o primeiro diretor da
Eletrosul e o segundo Deputado Federal da base de
apoio ao governo federal), nada mais é senão a de
que eles incorreram na prática de tráfico de influências, advocacia administrativa, quebra de sigilo funcionai e improbidade administrativa, tudo visando ao
locupletamento ilícito, em prejuízo dos cofres públicos e afrontando aos princípios da legalidade, im·

grupo
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pessoalidade, moralidade, entre outros, insertos na
Constituição Federal, especialmente no seu art. 37,
devidamenre regulamentado pela Lei n2 8.429/92,
sem falar nos dispositivos afrontados da Lei de Licitações (Lei nl! 8.666/93).
Já na edição de segunda-feira, dia 15 de julho,
o "Jomal do Brasil" publicou matéria à mesma página 3, na qual informa que o Diretor da Eletrosul ora
representado foi demitido· pelo Ministro das Minas e
Energia, Dr. Raimundo Brito.
De acordo com esta matéria, "para a rapidez
da decisão do ministro, contou o fato de o próprio diretor ter reconhecido a autenticidade do conteúdo
das gravações telefônicas" (grifamos). Na reportagem há, ainda, citação do Ministro no sentido de que
"os procedimentos do senhor João Roberto Lupion
são inadmissíveis e inaceitáveis."
O Ministério Público no alto de suas funções de
fiscalização e fiel cumprimento da lei, bem como por
deter o monopólio da ação penal, deve investigar a
fundo este caso, levando os responsáveis às portas
do Judiciário, punindo-os todos, sejam os ora representados, sejam os membros do govemo envolvidos, sejam as empresas e os grupos econômicos
beneficiados.
Mister se faz uma ação imediata a fim de requerer ao Judiciário a indisponibilidade dos bens dos
representados que, provavelmente, se locupletaram
ilicitamente em decorrência do cargo, tudo nos termos da Lei. Ademais, o fato ora trazido à tona pode
ser um, entre outros já praticados pelos representados, razão pela qual urna ampla investigação
deve ser iniciada.

11) Do Direito
Arrolamos aqui alguns dos fundamentos legais,
inclusive para o imediato requerimento de indisponibilidade de bens dos representados:
1) Improbidade administrativa, prevista no art.
92 , inciso I e IX, da Lei n2 8.429, de 2-6-92 (regulamenta o art. 37 da Constituição Federal, especialmente o seu § 42 ), que assim dispoe:
"Art. 92 Constitui ato de improbidade
administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 12
desta Lei" (art. 12 nos poderes da União, Estados, DF e Municípios), "e notadamente":
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer
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outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido
ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público:
(...)
IX - perceber vantagem econômica
para intermediar a liberação ou aplicação de
verba pública de qualquer natureza; .
(...)2) Improbidade Administrativa prevista no art.
10, inciso VIII, da mesma Lei nll 8.429192, In verbls:
-Art. 10 Constitui ato de improbidade
administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 111 desta lei, e notadamente:
(...)
VIII - frustar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;

(···t
3) enriquecimento ilícito
4) afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade administrativas,
todos incertos no art. 37 da Constituição Federal, regulamentados pela Lei nll 8.429/92
Algumas das penas a que o representado se
sujeita, pela mesma Lei nll 8.429192, art. 12, incisos I

e 11:'
- perda da função pública;
- suspensão dos direitos políticos por 5 a 10
anos;
- perda dos bens ou valores recebidos ilicitamente;
- ressarcimento do dano ao erário;
- multª- civil de até 3 ve.zes .0 '(alor dO.acréscimo patrimoniál' ou 'quas Véz~s (> valor
-dano' ao
erário público;
- proibição de contratar com o Poder Público
por 5 a 10 anos.
No âmbito penal: advocacia administrativa (art.
321), violação de sigilo funcional (art. 325) e tráfico
de influência (art. 332), todos do Código Penal brasileiro.
Por fim, os tipos penais previstos nos arts. 90,
91 e 93 da Lei nll 8.666/93. Desses, vale transcrever
o art. 90:

.ao·
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-Art. 90. Frustar ou fraudar, mediante
ajuste, combinação ou qualquer outro expe.diente, o caráter competitivo do procedimento Iicitatório, com o intuito de obter, para si
ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa:

o

seqüestro cautelar dos bens dos representados é premente e tem fundamento na Lei nll
3.5021958 e outros dispositivos legais.
Em face a todo o exposto, requerem a V. Exl ,
sejam abertos os competentes Inquéritos Civil e
Criminal, bem como sejam urgentemente tomadas
todas as medidas, a fim de preservar eventuais provas e imediato seqüestro' de bens dos representados na forma da Lei, a ser buscada junto ao
Poder Judiciário.
Termo em que,
P. deferimento.
Brasnia, 16 de julho de 1996. - Waldomlro
Fioravane, PT/RS - Fernando Ferro, PT/PE José Frltsch, PT/SC - Adão Pretto, PT/RS - Padre Roque, PTIPR - Alcides Modesto, PT/BA Milton Temer, PT/RJ - Jaques Wagner, PT/BA José Pimentel, PT/CE.
O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) Concedo a palavra ao nobre Deputado José Carlos
Coutinho, que falará pelo Bloco Parlamentar
PFLlPTB.
O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL
- RJ. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrlIs
e SIS. Deputados, solicitamos à Mesa da Câmara
dos Deputados que faça pedido de esclarecimento
ao Exmll Sr. Secretário de Segurança do Estado do
Rio de Janeiro, o Deputado Federal licenciado e Coronel Nilton Cerqueira, a respeito dos abusos e da
violência com que a Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro vem reprimindo os bailes, principalmente
os bÇliles funk...
·Criou~Sê,' I)ârtfct.ilàrménté 'no: nosso' Estádo',
uma nova forma de censura. Lembro que o samba
também já teve esses problemas, assim corno o
rock-and-roll e etc. Agora, é a vez do movimento
funk. De acordo com a lei eleitoral, encaminhamos
ao Sr. Juiz Presidente da Junta Eleitoral do Município de São Gonçalo e ao Comando do Sétimo Batalhão da Polícia Militar, dentro das normas legais, a
comunicação de que iríamos realizar um showmfclo
na localidade de Neves, Município de São Gonçalo,
no domingo, dia 14.
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Lá pelas tantas, um destacamento da Polícia
Militar, comandado por um tenente absolutamente
despreparado, entra violentamente, com armas pesadas, metralhadoras, onde estavam reunidas mais
de 5 mil pessoas. .
O Secretário do Partido da Frente· Liberal, que
tinha encaminhado ao comandante da Polícia Militar
e ao Juiz Dr. Fernando Cerqueira Chagas, qual seria
o'local do comício, com hora e tudo, foi violentamente agredido e levado preso para uma delegacia policiaI. Eles alegam que pelo fato de ser um showmício no qual estariam presentes a "Furação 2000", do
Rômulo Costa e da Verônica Costa, que são os líderes do movimento funk em âmbito nacional, aquilo
seria um baile funk. Se fosse um baile, teria de ter
as licenças legais. Não era o caso. Era um showmício, dentro da lei eleitoral. A nossa liberdade foi violentamente agredida.
..
Queremos ressaltar que essa discriminação
contra o movimento funk no Estado do Rio de Janeiro já vem acontecendo há muito tempo. Temos hoje,
participando desse movimento, mais um de milhão
de jovens. São trabalhdores e estudantes que simplesmente, em vez de gostarem de outro tipo de música, gastam da música funk. É um direito que assiste a eles.
A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
não pode, em hipótese alguma, permitir que a violência dessa força policial se manifeste contra esses jovens, contra a família deles, contra as crianças e, acima de tudo, em eventos eleitorais. A Polícia Militar colocou-se numa péssima situação,
porque vamos ter inúmeros atos eleitorais, nas
mais diversas prefeituras do Estado do Rio de Janeiro, e esse movimento vem sendo coibido sistematicamente.
Esse fato foi hoje noticiado no jornal O Globo,
no jornal O Fluminense, no jornal O Dia e no Jornal
do Brasil.
Queremos deixar consignado o nosso protesto
e solicitar à Mesa que encaminhe pedido de esclarecimento ao Sr. Secretário de Segurança do Estado
do Rio de Janeiro.
Durante o discurso do Sr. José Carfos
CoutinhÓ, o Sr. Benedito Domingos, 3 2 Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Ronaldo Perim, 19 VicePresdenre.
'

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a palavra ao ilustre D,eputado Sérgio Arouca,
pelo PPS.

O SR. SERGIO AROUCA (PPS - RJ.) - Sr
Presidente, Sr's e Srs. Deputados, gostaria de, em
nome do meu partido, comentar a recente demissão
do diretor da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,
Afonso Romano de SantAnna, pelo Ministro Francisco Weffort.
Sr. Presidente, existem alguns fatos simbólicos
no' nosso Pafs. Entendo que Caruaru e a Clínica
Santa Genov'eva demonstram a falência do Estado
na sua capacidade de fiscalização. se houvesse fiscalização não teria acontecido aquela tragédia.
O Senador Arthur da Távola recentemente comentou cortesJeitos pelo Ministério do Planejamento
no Ministério ,da Cultura e os efeitos que eles vão
trazer a programas extremamente importantes,
como o Proler,· de incentivo à leitura em âmbito nacional, que tem tudo a ver com a modernidade, com
a possibilidadê da construção de um País desenvolvido. S. ExB làmentou que esses cortes fossem feitos pelo seu Governo, principalmente tratando-se o
Sr. Fernando Henrique Cardoso de um intelectual,
que sabe a im,?ortância da leitura e da cultura.
Sr. Presidente, Sr's e· Srs. Deputados, comentário igual a esse, feito pela Diretora do Proler, levou
o Ministro Francisco Weffort, também um intelectual,
de passado de luta democrática, a pedir que essa
funcionária se retratasse. S. EXª assumiu a imagem
do Estado - S EXª era o Estado - e não podia admitir que um funcionário público emitisse uma opinião,
querendo que ele fosse mudo, castrado. Ao exigir
que essa senhora se retratasse, exigiu também que
o Diretor da Biblioteca Nacional o fizesse. Nenhum
dos dois o fez, porque são pessoas de respeito e sérias, e o Ministro FranciscoWeffortd.el]litiu Affonso
Romano de SantAnna. É um ato do mais puro autoritarismo, inclusive de urna metodologia de períodos
negros na histórica mundial, como o Stalinismo.
O Sr. Francisco Weffort, para atingir Affonso
Romano de SantAnna, foi antes enfrentar uma pobre
funcionária pública, uma professora universitária, a
que está fazendo um trabalho absolutamente competente.
O Ministro errou duas vezes: primeiro, ao demitir um diretor que recuperou a Biblioteca Nacional,
deixando e de ser um acervo morto para ser um
centro de cultura, com programas nacionais, informatizou-a, estabeleceu programas da mais alta importância para estudantes e pessoas da terceira idade, além de restaurar o prédio o,'-de ela funciona.
.. portanto, S. Ex" demitia Dmapessoa'competente.
O segundo erro é muito pior, porque S. Ex" demitiu ao tentar impedir uma manifestação de cons-
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ciência. Isso, no meu entendimento, é inadmissível,
é um fato absolutamente simbólico que não podemos suportar, principalmente vindo de Francisco
Weffort. Realmente há pessoas que ao assumir o
poder despertam os seus piores instintos: em vez de
defenderem a democracia, passam a ser autoritários.
O Presidente Femando Henrique Cardoso não
tem outra saída, para não ser cúmplice ou omisso
nesse fato autoritário, senão a demissão do Ministro
Francisco Weffort. Não podemos admitir que um
gesto de consciência não possa ser manietado. Fui
e sou até hoje funcionário público, e durante os piores períodos da ditadura. Fui perseguido, demitido,
fizeram de tudo, mas eu sempre manifestei minha
opinião. Todos aqueles que também o fizeram foi no
sentido de que esta democracia fosse instalada.
Portanto, é inadmissível que, agora, um pesquisador, um sociólogo, um intelectual, ocupando o
Ministério da Cultura durante a Presidência de Fernando Henrique Cardoso, cometa um gesto antidemocrático como esse.
Quero registrar, em nome do PPS, nossos protestos e pedir ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso que assuma: ou S. Ex'i é conivente com um
gesto autoritário como esse ou, então, demita o Sr.
Francisco Weffort.
Era o que tinha a dizer.
•
O SR. ROMMEL FEIJO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

Esse foi um avanço muito grande, porque, na
realidade, 30% dos recursos do Ministério da Saúde
são jogados fora quando são colocados em clínicas
como as de Caruaru, Santa Genoveva e similares. É
exatamente por isso, porque 30% dos recursos de
saúde são jogados fora, que o sistema público de
saúde está sucateado. Esse dinheiro, ao invés de ir
para o sistema público, vai para o privado, que infeIizmente tem cometido fraudes, até por estímulo do
próprio Governo. Quando o Govemo paga 2 reais
por uma consulta não pode exigir que a consulta
seja feita. Se o Govemo paga 190 reais por uma 00sária, incluindo os honorários médicos do cirurgião,
do auxiliar e do anestesista, além de comida, remédios, centro cirúrgico, etc., tampouco pode exigir que
ela seja feita.
Existe um acordo tácito, que não poderia chamar de cavalheiros, entre o Ministério da Saúde e o
sistema privado lucrativo, contratado e fraudulento,
que precisa ser extinto. O Govemo deve ter a coragem de drenar esse abcesso, acabando com a terceirização e destinando os recursos aos estabelecimentos públicos de saúde.
Louvo o compromisso do Sr. Ministro Adib Jatene e, principalmente, do Presidente da República,
no sentido de praticarem, os mais rapidamente possível, essas ações. Para isso, os recursos não podem implicar aumento das tabelas no sistema privado, mas apenas na rede pública, nas Santas Casas
e instituições filantrópicas, realmente merecedoras
desse nome.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) :- Tem
V. EXª a palavra.
O SR. ROMMEL FEIJÓ (PPS - CE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
o meu voto foi "não".
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a palavra ao nobre Deputado José Pinotti, pelo .
Bloco Parlamentar PMDBlPSD/PSUPSC.
O SR. JOSÉ PINOTTI (BlocoIPMDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs.
Deputados, como médico, sou relativamente avesso
a números. No entanto, estou vendo que o setor
saúde não vai prosperar se não falarmos em números neste Congresso. Uma das questões que me
agradaram na aprovação da CPMF foi o fato de que
o Ministro da Saúde, o Presidente da República e os
Líderes comprometeram-se a destinar a. totalidade
dos recursos da CPMF para 'os estabelecimentos
públicos de saúde ou filantrópicos, mas que realmente fizerem filantropia, ou seja, atenderam a mais
da metade de seus doentes através do SUS.

Digo que precisamos vigiar essa prática, porque recebi hoje uma tabela dos recursos da Cofins, que deveriam ser exclusivamente usados no
setor Saúde ou eventualmente na assistência e
Previdência Social. Pude verificar que, em todos
os meses deste ano, metade dos recursos foram
empregados - mais precisamente 48% - em áreas
que nada têm a ver com saúde. Previdência ou assistênqia.
Tenho uma listagem, que passarei às mãos de
V.Exa., através da qual verifico que os referidos recursos são usados pelo Ministério da Fazenda, pela
Fundação de Assistência ao Estudante, Ministério
do Exército, Ministério da Justiça, Ministério da Marinha, Ministério de Minas e Energia, Ministério das
Relações Exteriores, Ministério do Trabalho e Ministério dQs Transportes. Essa é uma agressão do Governo à própria Constituição, que determina que os
recursos da COFINS sejam destinados aos fundos
da Previdência Social e usados para a previdência
social.
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Sr. Presidente, quando se introduziu a CPMF
no Orçamento de 1996 e somou-se ao Orçamento
de 1995 do Ministério da Saúde, deveria haver 6 biIhões a mais no Orçamento de 1996. Porém, há
apenas 4 bilhões a mais, apesar de terem sido tomados os 6 bilhões da CPMF. Portanto, 2 bilhões
saíram do Orçamento e já estão em outro lugar qualquer.
Sr. Presidente, desse jeito não dá. Precisamos
ter o mínimo de confiabilidade na forma de ser utilizar esses recursos. Assumimos um ato extremamente antipático e corajoso, nas vésperas das eleições, ao aprovarmos no Congresso Nacional e estamos sendo criticados em nossas bases, todos os
dias - mais um imposto, que vai pegar de cheio a
classe média. Para os ricos, 0,25% não representa
nada. A maioria da população pobre não tem talão
de cheque, mas a classe média, sim. Como V:Exa
sabe, ela é a que mais sofre com o plano de ajuste
econômico, o Plano Real. Assumimos isso aqui. E
esse dinheiro é capaz de não vir para a saúde, porque tira-se dinheiro da COFINS. Entendo que tirar o
dinheiro da CPMF servirá o dinheiro da CPMF só
servirá para cobrir o ro~bo que o próprio Governo
fez no orçamento da saude.
_
Sr. Presidente, acho que nao somos tontos,
não somos crianças e não. podemos ser tratados
c~mo tal.. ~ Co~gresso Na~lonal deve ter u~ funçao de Vigilância no c~mpnmento orçamentán~ do
Govem~. ,Caso contr~r!o, estamos fa:e~do aquI um
papel ~Inlmamente n~lculo, o qual nao e ~ que nossos eleitores nos pediram quando assumimos esta
Casa.,
.
O SR. INACIO ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

Pasmem, senhores, o hospital foi fechado porque não dispunha de esparadrapo, gaze, luvas e remédios.
É uma paralisia lastimável que ocorre em nossos hospitais, em particular, .neste momento, no
Hospital das Clínicas de Fortaleza.
Já fizemos uma série de pronunciamentos a
este respeito, os quais vão-se somando ao discurso
há pouco feito pelo Deputado José Pinotti. Penso
que a saúde, em nosso País, vai chegando a um estado terminal. Portanto, temos uma responsabilidade
em nossas mãos como poder, como Legislativo,
como Congresso Nacional. Não basta uma CPMF.
Trata-se de uma coisa muito reduzida para a questão da saúde em nosso País. Temos de pressionar o
Executivo no que se refere ao problema da saúde.
Chega de sempre apontar os holofotes sobre o
Congresso Nacional na hora em que se vote mais
um imposto, ou toma-se uma atitude errônea, equivocada. É preciso jogar os holofotes sobre este Govemo irresponsável com a saúde do povo brasileiro
e com o serviço público em nosso País.
O SR. MARCELO TEIXEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Ex'! a palavra.
O SR. MARCELO TEIXEIRA (BlocoIPMDB _
CE. Sem revisão do orador.) _ Sr. presidente, na votação anterior o meu voto ao substitutivo foi "não". E
quero dizer que as ponderações do Deputado Inácio
Arruda sobre o Hospital das Clínicas de Fortaleza
realmente merece atenção, uma vez que praticamente foram paralisadas suas atividades. Entendo
que é fundamental uma atenção imediata para o
caso.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V.Exa a palavra:
. _O SR. INACIO ARRUDA ~PC do .B:~E. Sem
revlsao d.o orador.) - Sr." P!e:ldente, 1~lclalme.nte
quero reglstra~ o meu voto. nao na votaçao antenor.
Em segUida, Sr. Presldent~, Sras. e ~rs. Deputados, faço um breve cx:>mentáno .respelto de um
fato lamentáve~: ~ Hospital das CI~n1~as de Fortaleza, um dos mais Importantes hospitais do Nordeste,
que formou profissionais de saúde no nosso Estado
nas áreas de medicina, de enfermagem, de farmácia e
de odontologia, acaba de fechar. Portanto, ficam sem
atendimento cerca de 180 mil pessoas no Ceará.
Sr. Presidente, é importante registrar que
.~quele hospital"~ "·j:m;l.ticarnente" Ú,niqc;> a :r~6~~er"pa~,
éientes com câncer, com doenÇas de rins e outrõs
tratamentos mais prolongados.

O SR. JOSÉ COIMBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) _ Tem
V. Ex'! a palavra.
O SR. JOSÉ COIMBRA (Bloco/PTB _ SP.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, na votação anterior registro meu voto "sim".
O SR PRESIDENTE (Ronaldo Perim) _ Fica
,
•
registrado, Deputado.,
,
O SR. ROMMEL FEIJO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
.
O SR. PRESJDENTE (Ronaldo Penm) - Tem
V. Ex'! a palavra.
.
,
() SR. R~MME"',F~IJ9,(~SOS -:-. ~~ .. $emre:,.
visão do orador.) - Sr. Presidente, desejO assoclarme ao Deputado Inácio Arruda e ao Deputado Mar-

?

o.
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ceio Teixeira. Devo dizer que n6s, do Ceará, ficamos
intrigados quando uma das dez emendas da bancada, que era para transferir recursos para o Hospital '
Universitário, não foi aceita, foi glozada. Dessa forma, esta foi uma das razões principaispara o fechamento do hospital no dia de hOje.
'.
FiCã registrado o nosso protesto e a nossa solidariedade ao pessoal do Hospital Un,iversidade' do
Ceará
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Lembro
aos Srs. Deputados que haverá sessão ,solene a realizar-se amanhã, às 10h, em homenagem ao Deputado
Franco Montoro, pelos seus oitenta anos de vida.

VIII - ENCERRAMENtO
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo'Perim) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Amazonas
Alzira Ewerton - Bloco/PPB; Artur Virgnio PSDB; Átila Lins - Bloco/PFL; Euler Ribeiro - BlocolPFL; João Thomé Mestrinho - BlocoIPMDB; Luiz
Fernando - PSDB; Pauderney Avelinó - BlocolPPB.

Rondônia
Carlos Camurça - BlocoIPPB; Confúcio Moura
- BlocoIPMDB; Émerson Olavo Pires - BlocoIPMDB; Eurfpedes Miranda - PDT; Expedito Júnior - Bloco/PPB; IIdemar Kussler - PSDB; Silvemani Santos - BlocoIPPB.

Acre
Carlos Airton - BlocoIPPB; Célia Mendes BlocolPFL; Chicão Brfgido - BlocoIPMDB; João
Maia - Bloco/PFL; Mauri Sérgio - Bloco/PMDB; Zilá
Bezerra - BlocolPFL.

Tocantins
Antônio Jorge - Bloco/PPB; Dolores Nunes BlocoIPPB; Paulo Mourão - PSDB.

Maranhão
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Inácio Arruda - PC do B; José Linhares - BlocoIPPB; José Pimentel - PT; Leônidas Cristino PSDB; Marcelo Teixeira - BlocoIPMDB; Nelson
Otoch - PSDB; Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro
Landim - Bloco/PMDB; Roberto Pessoa - BlocolPFL; Rommel Anfzio - PSDB; Ubiratan Aguiar PSDB; Vicente Arruda - PSDB.
Piauí
Alberto Silva - Bloco/PMDB; Ari. Magalhães BlocOIPPB; Ciro Nogueira - BlocoIPFL; Felipe Mendes - BlocoIPPB;' Heráclito Fortes - Bloco/PFL; Júlio
César - BlocolPFL; Mussa Demes- Bloco/PFL;
Paes Landim - BlocoIPFL.

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros- Bloco/PFL; Batinho Rosado
-- BlocoIPFL; Carlos Alberto - Bloco/PFL; Cipriano
Correia - PSDB; Henrique Eduardo Alves - BlocoIPMDB; Iberê Ferreira - BlocolPFL; Ney Lopes BlocoIPFL.

Paraíba
Adauto Pereira - BlocoIPFL; Álvaro Gaudêncio
Neto - BlocoIPFL; Armando Abnio - BlocoIPMDB;
Cássio Cunha Lima - BlocoIPMDB; Efraim Morais BlocolPFL; Enivaldo Ribeiro - BlocolPPB; Gilvan
Freire - BlocoIPMDB; Ivandro Cunha Lima - BlocoIPMDB; José Aldemir - BlocoIPMDB; José Luiz
Clerot - Bloco/PMDB; Roberto Paulino - BlocoIPMDB.

Pernambuco
Antônio Geraldo - Bloco/PFL; Fernando Ferro
- PT; Gonzaga Patriota - PSB; Humberto Costa PT; João Colaço - PSB; José Chaves - PSDB; José
Jorge - BlocoIPFL; José Mendonça Bezerra - BlocolPFL; José Múcio Monteiro - BlocoIPFL; Mendonça Filho - Bloco/PFL; Osvaldo Coelho - BlocolPFL;
Pedro Correa - BlocoIPPB; Roberto Fontes - BlocolPFL; Salatiel Carvalho - Bloco/PPB; Sérgio Guerra - PSB; Severino Cavalcanti - BlocolPPB; Vicente
André Gomes - PDT; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

César Bandeira - BlocoIPFL; Davi Alves Silva
- BlocoIPPB; Domingos Dutra - PT; Jayme Santana
- PSDB; Magno Bacelar - BlocoIPFL; Márcia Marinho - PSDB; Pedro Novais - Bloco/PMDB; Sarney
Filho - BlocoIPFL; Sebastião Madeira - PSDB.

Albérico Cordeiro - Bloco/PTB; Benedito de
Lira - BlocolPFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando
Torres - PSDB; José Thomaz Nonô - PSDB; Moacyr Andrade - BlocolPPB.

Ceará

Sergipe

Anfbal Gomes - B1ocoIPMDJ3; Antônio Balhmann - PSDB; Edson Queiroz ~ BI6co!PPB;' Firmo
de Castro - PSDB; Gonzaga Mota - BlocoIPMDB;

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - Blo'coIPFL;" José Teles -' Bloco/PPB; Marcelo Déda PT.
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Rio de Janeiro

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - BlocolPFL; Benito Gama - BlocolPFL; Beto Lélis PSB; Cláudio Cajado - Bloco/PFL; Coriolano Sales
- PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Simões
- BlocoIPL; Félix Mendonça - Bloco/PTB; Fernando
Gomes - Bloco/PTB; Geddel Vieira Lima - BlocoIPMDB; Haroldo Lima - PC do B; Jairo Azi - BlocoIPFL; Jairo Carneiro - Bloco/PFL; João Almeida BlocoIPMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas BlocolPFL; José Carlos Aleluia - BlocoIPFL; José
Rocha - BlocolPFL; Leur Lomanto - BlocoIPFL; Luiz
Moreira - BlocoIPFL; Manoel Castro - Bloco/PFL;
Mário Negromonte - PSDB; Nestor Duarte - BlocoIPMDB; Pedro lrujo - BlocoIPMDB; Prisco Viana BlocoIPPB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco/PFL; Sérgio Carneiro - PDT; 8everiano
Alves - PDT; Simara Ellery - Bloco/PMDB; Ubaldino
Júnior - PSB; Ursicino Queiroz - BlocolPFL.

Alexandre Cardoso - PSB; Alexandre Santos PSDB; Arolde. de Oliveira - Bloco/PFL; Candinho
Mattos - PSDB; Car10s Santana - PT; Cidinha Campos - PDT; Edson Ezequiel - PDT; Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - Bloco/PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - BlocolPTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco Silva BlocoIPPB; Jair Bolsonaro - BlocoIPPB; Jandira
Feghali - PC do B; João Mendes - BlocoIPPB; Jorge Wilson - BlocoIPPB.

Minas Gerais
Ademir Lucas - PSDB; Aécio Neves -.' PSDB;
Antônio do Valle - BlocoIPMDB; Aracely de Paula BlocolPFL, Armando Costa - BlocoIPMDB; Bonifácio de Andrada - BlocolPPB; Car10s Melles - BlocoIPFL; Carlos Mosconi - PSDB; Chico Ferramenta
- PT; Danilo de Castro - PSDB; Elias Murad PSDB; Eliseu Resende - Bloco/PFL; Fernando Diniz
- BlocoIPMDB; Genésio Bernardino - BlocoIPMDB;
Herculano Anghinetti - BlocolPPB; Hugo Rodrigues
da Cunha - Bloco/PFL; Jaime Martins - BlocolPFL;
Jair Siqueira - BIocoIPPB; João Fassarella - PT; José
Rezende - BlocoIPPB; José Santana de Vasconcelos
- BlocoIPFL; Lael Varella - BlocoIPFL; Márcio Reinaldo Moreira - BlocoIPPB; Marcos Uma - BlocoIPMDB;
Maria Elvira - BlocoIPMDB; Mário de Oliveira - BIocoIPPB; Maurício Campos - BlocoIPL; Mauro Lopes BlocoIPFL; Newton Cardoso - BlocoIPMDB; Nilmário
Miranda - PT; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander - BIocoIPTB; Philemon Rodrigues - BIocoIPTB; Roberto Brant - PSDB; Romel
Anízio - BlocoIPPB; Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe - BlocoIPMDB; Sérgio Miranda - PC do B; SUas
Brasileiro - BlocoIPMDB; Silvio Abreu - PDT; Tilden
Santiago - PT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Rezende - BlocoIPMDB.

Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco/PMDB; João Coser
- PT; Jorge Anders - PSDB; Luiz Buaiz - BlocoIPL;
Luiz Durão - PDT; Nilton Baiano - Bloco/PPB; Roberto Valadão - BlocoIPMDB.

santa Catarina
Ulysses Gaboardi - BlocoIPMDB.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Amapá
Fátima Peláes - PSDB.

Pará
Benedito Guimarães - Bloco - PPB.

Acre
Ronivon Santiago - Bloco - PFL.

Tocantins
\zidório Oliveira - Bloco - PMDB; João Ribeiro
- Bloco - PPB.

Maranhão
Albérico Filho - Bloco - PMDB; Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL; Eliseu Moura - Bloco PFL; Mauro Fecury - Bloco - PFL; Nan Souza - Bloco - PSL; Remi Trinta - Bloco - PMDB; Roberto Rocha-PSDB.

Ceará
Antônio dos Santos - Bloco - PFL; Amon Bezerra - PSDB; Paes de Andrade - Bloco - PMDB;
Zé Gerardo - PSDB.

Piauí
B.Sá-PSDB.

Rio Grande do Norte
_-laire Rosado - Bloco - PMDB.

Pernambuco
Roberto Magalhães - Bloco - PFL.

Alagoas
Augusto Farias - Bloco - PPB; Olavo Calheiros - Bloco - PMDB; Talvane Albuquerque - Bloco PPB.
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sergipe
Bosco França - Blo<;o - PMN; Cleonâncio Fonseca - Bloco - PPB; Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Julho de 1996

o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Encerro a Sessão, designando para amanhã, quarta-feira,
dia 17, às 14 horas, a seguinte

Bahia

ORDEM DO DIA

José Tude - Bloco..,. PTB; Luiz Braga - Bloco PFL; Marcos Medrado - Bloco - PPB.

RITO ESPECIAL
(Art. 202, c/c OS arts. 191 e "62, § 6º,
do Regimento Interno)
votação
.1

Mlnas'Gerais
Ibrahim Abi-Ackel - Bloco - PPB; Raul Belém
- Bloco - PFL; Sérgio Naya - Bloco - PPB.
Espírito Santo

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NSI 33-E, DE 1995
(DO POOER EXECUTIVO)

Feu Rosa - PSDB;' Rita Camata - Bloco PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.
Rio de Janeiro
Alvaro, Valle - Blo~ - PL; Itamar Serpa PSDB; Lindberg Fariás - PCdoB; Maria da Conceição Tavares - PT.
São Paulo
Aldo Rebelo - PCdoB; Ayres da Cunha - Bloco
- PFL; Beto Mansur - Bloco - PPB; Carlos Nelson Bloco - PMDB; Cunha .Bueno - BlOCO - PPB; Jair
Meneguelli - PT; Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB;
Marta Suplicy - PT; Pedro Yves - Bloco - PMDB;
Vadão Gomes - Bloco - PPB; Vicente Cascione Bloco - PTB; Wagner Rossi - Blocô - PMDB; Zulaiê
Cobra - PSDB.

Votação, em segundó turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nll 33-0, de 1995, que modifica
o sistema de previdência social, estabelece normas de
transição e dá outras providências; tendo parecer do
Relatordesignado pela Mesa, em substituição à Comissão Especial, pela aprovação (Relator: Sr. Michel Temer).

RITO ESPECIAL
(Art. 20~. c/c art. 191 do Regimento Interno)
Discussão

2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NSI 201-B, DE 1995
(DO SR. EULER RIBEIRO E OUTROS)

Mato Grosso
Murilo Domingos - Bloco - PTB; Rogério Silva
- Bloco - PFL.
Distrito Federal
Osório Adriano - Bloco - PFL.
Goiás

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nSl 201-A, de 1995, que altera o
parágrafo ?5l do artigo 14 da Constituição Federal; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela admissibilidade desta e da de nSl
367196, apensada (Relator: Sr. Ary Kara); e da Comissão Es~ial, pela rejeição desta e aprovação da de n5l
367/96, apensada (Relator: Sr. Olavo Calheiros).

Maria Valadão - Bloco - PFL; Sandro Mabel Bloco - PMDB.
RELAÇÃO DOS DEPUTADÓS INSCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE
-JULHO DE 1996-

Paraná
Affonso Camargo - Bloco - PFL; Max Rosenmann - Bloco - PMDB; Paulo Cordeiro - Bloco PTB; Ricardo Gomyde - PCdoB.
Rio Grande do Sul
Ivo Mainardi - Bloco - PMDB.

Data
17

Dia da semana Hora
4li..feira
15:00
15:25

18

5 1 -feira

Nome
Osvaldo Biolchi
Aldo Arantes

15:00 Luiz Fernando
15:25' Ary Valadão
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10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20
·15:00
15:25
15:00
15:25·

6i -feira

19

2*-feira

22

23

31·feira

24

41·feira

25
IIdemar Kussler
Roberto Balestra
Zaire Rezende
26
Antonio C. Pannunzio
Marcelo Barbieri
Euripedes Miranda
Talvane Albuquerque
Esther Grossi
Severino Cavalcanti
Álvaro G. Neto
Adylson Motta
José Aldemir
Gilvan Freire
Augusto VIVeiros
Melquiades Neto
Corauci Sobrinho
Nilson Gibson
Haroldo Uma
Paudemey Avelino
Vicente Cascione
Paulo Rocha
Armando Abilio

51 -feira
61·feira

29

2*-feira

30

aQeira

31

41·feira

Quarta-feira 17 20355

Hélio Rosas
Giovanni Queiroz
Ricardo Gomyde
Teima de Souza
Francisco Rodrigues
Adhemar de B. Rlho
Arlindo Chinaglia
Welson Gasparini
Benedito Domingos
Severino cavalcanti
Undberg Farias

15:00
15:25
10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20
15:00

Nestor Duarte
Antonio Brasil
Osmir Uma
Wilson Leite Passos
Padre Roque
Eudoro Pedroza
Eliseu Resende
Ana Julia
Roberto Valadão
Luiz Piauhylino

15'25

José Chaves

15:00 Adroaldo Streck
15:25 César Bandeira

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I • COMISSOES PERMANENTES:

2-

COMISSÃO DE CONSnTUlçÃO E
JUSnçA E DE REDAÇÃO
Local: Plenário 1, Anexo 11
Horário: 10 horas

PROJETO DE LEI N° 370-B/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 MAGNO BACELAR
PARECER:
pela
constitucionalidade,
jüridicidade
e
técnica
legislativa
e
anti-regirtlentalidade do projeto da ComiSsão
de Viação e Transporte
VISTA: Concedida ao Deputado Milton
Mendes em 10.07.96

PAU T A N° 48/96
(Remanescente)
A • Proposição sujeita a disposições
especiais (art. 202 e seguintes do RI):
TRAMITAÇÃO ESPECIAL
1•

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 368196 - do Poder Executivo (Mensagem n°
421/96) - que "atribui competência à Justiça
Federal para julgar os crimes praticados contra
os Direitos Humanos".
RELATOR: Deputado GILVAN FREIRE
PARECER: pendente de parecer

B - Proposição sujeita à apreciação
conclusiva das Comissões:
ORDINÁRIA

PAU T A N° 49196
A - Proposição sujeita à apreciação do
Plenário da Casa:
URGENTE
1-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
220/95 - da Comissão de Relações Exteriores
(Mensagem nO 787/95-PE) - que "aprova o
texto do Tratado de Extradição, celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo do Canadá, em Brasília,
em 27 de janeiro de 1995".
PARECER:
pela
constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação com emenda.
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COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS

Julho de 1996

TEMA: O Bras!! visto de Pernambuco:
comentários sobre a atual política eConômica
CONVIDADOS: Tânia Bacelar,. Professora
do Mestrado de Ciências Políticas e .Geografia
da Universidade Federal de pérnélmbuco, e o
Senhor Edson Moura Mororá, Empresário

PAUTA N°01/96
(17n/96 - quarta-feira)

A - Proposição Sujeita à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

11 • COMISSÕES TEMPRÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC N° 173-A/95 - REFORMA
ADMINISTRATIVA

PRIORIDADE
1-

PROJETO DE LEI N° 2.249/91 - do Poder
Executivo (MSC 640/91) - que "dispõe sobre a
Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o
Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, altera a redação do artigo
1° da Lei nO 8.001, de 13 de março de 1990,
que modificou a Lei nO 7.990, de 28 de
dezembro de 1989, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ
PARECER: Favorável a este e ao PL nO
1.895/91, apensado, e às emendas de nOs 02,
03, 04, 05, 06, 08 e 09/96, apresentadas na
Comissão, com Substitutivo, e contrário ao PL
nO 2.388-B/91, apensado, e às emendas de
nOs 01 e 07/96, apresentadas na Comissão.
VISTA: Conjunta aos Deputados Inácio Arruda
e Ivan Valente, em 25/6/96.

PAUTA N° 14/96.
Horário: 14h
Local: Plenário 2, Anexo 11

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PARECER
DO RELATOR.
1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 173-A, de 1995 - do Poder Executivo
(Mensagem nO 886/95) - que "modifica o
Capítulo da Administração Pública, acrescenta
normas às Disposições Constitucionais Gerais.
e estabelece normas de transição".
RELATOR: Deputado MOREIRA FRANCO.

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Sala 611 - Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL
CULTIVARES

LOCAL: Plenário 16, anexo 11
HORÁRIO: 14:30

1-

Reunião informal em conjunto com a Frente
Parlamentar
contra
a
prostituição
infanto-juvenil e a Bancada Feminina, para
receber a DRA. RADHIKA COOMARASWANY
- Relatora da Comissão de Direitos Humanos
da ONU sobre a violência contra a mulher.

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO
Sala 124-C, Anexo 11

AUDIÊNCIA PÚBLICA
LOCAL: Plenário 4, Anexo 11
HORÁRIO: 10 h

PAUTA N° 08196
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 10h
Local: Plenário 13, Anexo 11

1-

PROJETOS DE LEI N°s 1.325, de 1995 - do
Sr. Renato Johnsson, - que "dispõe sobre a
criação do Cadastro Nacional de Registro e
Proteção de Cultivares - CNRPC, institui o
direito de proteção de cultivares e dá outras
providências" e 1.457, de 1996, do Poder
Executivo, - que "institui a Lei de Proteção de
Cultivares e dá outras providências".
Relator: Deputado CARLOS MELLES.
CONVIDADOS:
Guntolf Van Kaick, Assessor da Diretoria da
OCPAR;
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Governo Federal relativas ao exercício
financeiro de 1991." .
RELATOR: Deputado FÉTTER JÚNIOR
VOTO:
pela
apresentação
de
REQUERIMENTO ao Tribunal de Contas da
União, para análise dos itens apontados pelo
Relator e avaliação conclusi'la das Contas.

Ãngela Cordeiro, Pesquisadora do AS-PTA;
Carlos Pieta, Presidente da Federação dos
Engenheiros Agrônomos; e
Maria Selma, Engenharia Agrônoma do
IMA-SH:

o

PEC 198·A/95 • ACUMULAÇÃO DE
CARGOELEnVO
PAUTA N° 04/96
Horário: 10h
Local: Plenário 14, Anexo 11

lIilllll
•.

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PARECER
DO RELATOR.
1-
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 198-A, de 1995 - do Sr. Silvio Abreu - que
"acrescenta parágrafo e dá nova redação ao
art. 54, inciso li, alínea "O" da Constituição
Federal".
Relator: Deputado LUCIANO PIZZATTO.
. (Encerra~e a Sessão às 18 horas e 43 minutos.)

11I • COMISSÕES MISTAS:
ATO DO PRESIDENTE

COMISSÃO MISTA DE
, PLANOS,
. ORÇAMENTOS PUBUCOS E
FISCALIZAÇÃO
PAU T AS N°S 06 E 07/96
( 7a REUNIÃO ORDINÁRIA)
Horário: 15:00 horas
local: Plenário 02, Anexo 11.

1-

2-

Apresentação, discussão e votação da
"Do Senhor
mensagem n° 98/94-CN,
Presidente da República, encaminhando para
apreciação do Congresso Nacional, as Contas
do Governo Federal relativas ao exercício
financeiro de 1993."
RELATOR: Senador ROMEU TUMA
VOTO DO RELATOR: Pela APROVAÇÃO,
conforme Projeto de Decreto Legislativo
apresentado.
Apresentação, discussão e votação da
Mensagem nO 33/92-CN,
"Do Senhor
Presidente da República, encaminhando para
exame do Congresso Nacional, as Contas do

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 1l1, item I,
alínea a, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de
1990, resolve, nos termos do art. 33, item VIII, da Lei
nll 8.112, de 11 de dezembro de 1990, declarar, a
partir de 9 de julho de 1996, a vacância do cargo da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão 30, ocupado
pela servidora ANA ILKA CRUZ GALVÃO, em virtude de sua posse em cargo inacumulável.
Câmara dos Deputados, 16 df julho de 1996. Luís Eduardo, Presidente.

COMISSÕES
DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
O Senhor Deputado ROMEL ANíZIO JORGE, Presidente da Comissão de Minas e Energia, fez a seguinte:
Distribuição nll 6196
Em 14-6-96
Ao Deputado OSCAR GOLDONI
Projeto de Lei nll 1.903/96 - do Sr. Fernando
Lopes - que "modifica o aft. 22 da Lei n2 7.453, de
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27 de dezembro de 1985, que dispõe sobre o preço
de referência do óleo extraído da Plataforma Continerrtal para os fins da indenização devida aos Estados e Municípios confrontantes·.
Sala da Comissão, 14 de junho de 1996. - teJlivalda D. S. A. Lobo, Secretária.
O senhor Deputado ROMEL ANIZIO JORGE, Pre.
sidente da Comissão de Minas e Energia, fez a seguinte
Distribuição nll7196
1;m24-6-96

À Deputada SIMARA ELLERY
Projeto de Lei nll 1.927196 - do Sr. Jorge Anders - que "prolbe a instalação de reservatórios de
urande capacidade para o armazenamento de combustíveis e lubrificantes em áreas urbanas, e dá outras providências".
Sala da Comissão, 24 de junho de 1996. - L,e.;
l\4valda D. S. A. Lobo, Secretária.

O Deputado EDUARDO MASCARENHAS,
Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, fez a seguinte:
Distribuição nSl 13196
Em 2-7-96
Ao Deputado DARCíSIO PEROND'I:'
Projeto de Lei nll 1.975/96 - do Poder Executivo (MSC nSl 483/96) - que "dispõe sobre' o ressarcimento; ao Sistema Único de Saúde,' das despesas
referentes a atendimentos de saúde prestados a beneficiários de segurC>:saCide ou de plano de saúde".
Ao Deputado HUMBERTO COSTA: '
. Projeto de· Lei nll, 2.085/96 - da Mesa - que
"Extingue o Institúto de Previdência -dos Congressistas -IPC, e dá outras'próviaências".
Sala da 'Cómissão,' 2 de julho de 1996. - Miriam Maria Bragança santos, Secretária.

REDIS!RIBUIÇÃO DE PROJETOS
'COMISSÃO DE FINANÇAS E TRiBUTAÇÃO

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMÍLIA
O Deputado EDUARDO· MASCARENHAS, .
Presidente da Comissão de Seguridade Social e Fa- .
mOia, fez a seguinte:
Distribuição nll 12196

Em 19-6-96
Ao Deputado ARMANDO ABrLlO~
Projeto de Decreto Legislativo nSl 269196 - da C0missão de Relações Exteriores (MSC nSl 254196) - que
haprova o texto do Acordo de Seguridade Social, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, em Brasília, em 26 de junho de 1995".
Sala da Comissão, 19 de junho de 1996. - MIriam Maria Bragança santos, Secretária.

O Deputado DELFIM NETTO, Presidente da
Comissão de Finanças e Tributação, fez a seguinte:
Redistribuição n Sl 12196
Em 16-7-96
Ao Dep~tado OSÓRIO ADRIANO
Projeto de Lei Complementar nº 26/95 - do Sr.
Augusto Carvalho - que "estabelece a Região Metropolitana de Brasília e disciplina o respectivo Sistema Administrativo Metropolitano".
Ao Deputado PAULO BERNARDO
Projeto de Lei nSl 1.182/88 - do Sr. Carlos Cardinal - que "dá nova redação ao § 1Q do artigo 59 da
Consolidação das Leis do Trabalho".
Sala da Comissão 16 de julho de 1996. - Maria Linda Magalhães, Secretária.

MESA

(Biênro 1995(96)
Presidente:

12 secretário:

Luís EDUARDO - PFL-BA

Suplentes 'de Secretário:

WILSON CAMPOS - PSDB-PE

12 ROBSON TUMA - PSL-SP

22 secretário1

12 Vlce-Pres~ente:

.42 secretário.

BETO MANSUR - PPB-SP

Líder: INOC~NCIO QLlVEIRA.
Jair Soares
José Múcio Monteiro
Mf:lluly Netto
Marilu Guimarães
Ney Lopes
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina
lheodorlco Ferraço
VICente cascione
V~mar Rocha
. Wemer Wanderer

Bloco (PMDB,PSD, PSL, PSC)
Lfder: MICHEL TEMER
Vice-Líderes:
Geddel Vieira Uma (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Edinho Bez
Edinho Araújo
Elias Abrahão
Eliseu Padilha
Euler Ribeiro
Femando Diniz
Henrique Eduardo Alves

José Luiz Clerot
Jurandyr Paixão
Maria EMra
Marisa Serrano
Pedro Novais
Pinheiro Landim
Roberto Valadão
Rubens Cosac
Simara Ellery
Valdir CoIatto

~obert!' Bale~tra

Augusto Nardes
Carlos camurça

Eraldo Trindade
Hugo Biehl
Jofran Frejat
Severino cavalcanti
Ricardo Izar
Valdenor Guedes
Wagner Salustiano
Alcione Athayde
' .• Luiz BUaiz
EVjá.qo. Simões
Valdemar Costa Neto
Darci Coelho

BRAGA - PDT-PB

PSDB' .
,Líder: JOSÉ ANíBAL
, ,

Vlce-L.íderes:
Ubiratan'Aguiar (1 ti "ite)
Carlos Mosconi
Adr:oaldçl Streck
Luiz Fernando
Luciano Castro
Rommel Feijó
José Thomaz Nonô
AntOnio Aureliano
Ceci Cunha

Zulaiê Cobra
Welson' Gasparini,
,Silvio Torr~s
Marconi Pari"o
Roberto Santos
Sebastião Madeira
Luiz Piauhylino
Nelson Bornier

PT
líder: SANDRA STARLlNG
Vlce-Líderes:
Nilmário .Miranda (1 2 .Vice)
Chico Vigilante
Conceição Tavares
Domingos Dutra
Humberto Costa
Jaques Wagner
Luciano Zica

Marcelo Déda
Miguel Rosséto
Paulo Bernardo
Paulo Rocha
Pedro Wilson
Waldomiro Roravante

PDT
Líder: MATHEUS SCHMIDT
Vlce-Líder~s:

Silvio Abreu (12 Vice)
Edson Ezequiel
Leonel Pavan
Fernando Ribas

Miro Teixeira
Renan Kurts
Luiz Durão

PSB
líder: FERNANDO LYRA
Vice-Líderes:
Ubaldinho Júnior

Bloco (PPBlPL)
Líder: ODELMO LEÃO

V~ldomiro Meger

4~ WILSON

,JOÃO HENRIQUE - PMDB-PI

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR
(PFUPTB)

Vice-Líderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Amaldo Faria de Sá
Basílio Villani
Edson Queiroz
Silvernani Santos
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce

32 LUIZ PIAUH1fLlNO - PSDB.PE.

BENEDITO DOMINGOS - PPB~DF

22 Vice-Presidente:

Vice-Líderes:
Pedrinho Abrão (1 2 VICe)
José Carlos Aleluia
Abelardo Lupion
Albérico Cordeiro
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos Santos
Aracely de Paula
Benedito de Ura
Carlos Alberto
César Bandeira
Efraim Morais
Eliseu Moura
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Hugo Rodrigues da Cunha
José Santana de Vasconcellos

,22VANESSA FELlPPE-PSDB-RJ

LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG

32 secretário:

RONALDO PERIM - PMDB-MG.

Alexandre cardoso
PCdoB
Líder: SÉRGIO MIRANDA

Vlce-líderes:
Aldo Rebelo
Aldo Arantes

Inácio Arruda
PARÁGRAFO 42 , ART. 9 2 RI
PPS
PV
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: BENITO GAMA

Vlce-Li!Jeres;
AlTialdo Madeira (1 li Vice)
Elton Rohnelt

Sandro Mabel
Rodrigues Palma

COMISSÕES PERMANENTES - - - - - - - - - - - ,
COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLÍncA RURAL
Presidente: Felix Mendonça (PTB)
111 VIce-Presidente: OdOio Ba.lbinotti (PTB)
211 Vice-Presidente: Dllceu Speraflco (PPB)
311 Vice-Presidente: Tetê Bezerra (PMDB)

TItu....

1 vaga

1 vaga
PSB

Ubaldino Júnior

Beto Lélis
PedoB
PPS

Albérico Cordeiro
Antonio Ueno
Benedito de Ura
Célia Mendes
Chico da Princesa
Jonival Lucas
José Múcio Monteiro
Lael Varella
Maria Valadão
Osvaldo Coelho
saulo Queiroz
VHson santlni

Bloco (PMDBlPSDJPSUPSC)

Adelson 5alvador
André Puceinelli
Annando Costa
Ivo Mainard
iLaire Rosado
Maurl Sérgio
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra

Dareisio Perondi
Dllso Sperafico
Roberto GoIdoni
Valdir CoIatto
Wilson Branco
6 vagas

Bloco (PPBlPL)

Enivaldo Ribeiro
Eujácio Simões
Fetter Júnior
Francisco Rodrigues
João Ribeiro
José Janene
Valdomiro Meger
1 vaga

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Ba.lestra
Silvernani santos
1 vaga
PSDB

Arnon Bezerra
carlos Mosconi
João Leão
Sylvio Lopes
4 vagas

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezidio Pinheiro
OdOio Ba.lbino1t
Olávio Rocha
3 vagas

PMN

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁnCA
Presidente: Ney Lopes (PFL) .
111 VICe-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
2l! Vice-Presidente: Carlos Apolinárlo (PMDB)
311 Vice-Presidente: Wagner salustiano (PPB)
Titulares

SUplentes
Bloco (PFLlPTB)
Ayres da Cunha
César Ba.ndeira
Heráclito Fortes
José Rocha
Leur Lomanto
Luciano Pizzatto
Mauricio Najar
Mauro Fecury
Medonça Filho
Odíllo Balbinotti
PhHemon Rodrigues
Rodrigues Palma
Vilmar Rocha

Affonso camargo
Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Carlos Alberto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça.Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Ney Lopes
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

BIoco(PMDBJPSD~SUPSC)

Bosco França (PMN)
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Edinho Araújo
Geddel Vieira Lima
Hélio Rosas
João Almeida
Pedro lrujo
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Aloysio Nunes
AntOnio Brasil
Henrique Eduardo Alves
João Almeida
Laire Rosado
Marquinho Chedid
Nan Souza
Zaire Rezende
2 vaga
Bloco (PP~L)

Fernando Ferro
João Coser
José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha
PD'F

Carlos Cardinal
Luiz Durão

1 vaga

Ivo Mainardi (PMDB)
Secretárloa: Moizés Lobo da Çunha
Local: 41 e 51 - 9ft - Plenário 114-Bl.das Lid.
Telefones: 697816979/6981

PT
Adão Pretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Frltsch
Waldomiro Fioravante

Sérgio Arouca

Augusto Carvalho

Bloco (pFLJPTB)

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos MeRes
Felix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Fernandes
José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson Marquezelll
Roberto Pessoa
Ronivon Santiago

Aldo Arantes

Gervãslo Oliveira (PSB)
Suplentes

Airton Dipp
Giovanni Queiroz

Corauci Sobrinho
Edson Queiroz
Flávio Derzi
José Janene
Laprovita Vieira
P~udQrney Avelino
Àoberto campos
Wagner Salusliano
Welinton Fagundes

Cunha Bueno
Gerson Peres
Marcos Medrado
Renato Johnsson
Salatiel Carvalho
Silvernani Santos
'vadão Gomes'
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce

PSOB
Antonio Car10s Pannunzio
Domingos Leonelli
Koyu lha
José de Abreu
Luiz Piauhylino
Roberto Rocha
Roberto Santos
Salvador Zimbaldi
Vic Pires Franco (PFL)

Adroaldo Streck
Arthur Virgnio
Emanuel Fernandes
Itamar Serpa
Márcia Marinho
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro
1 vaga
PT

Jaques Wagner
Jorge Wilson (PPB)'
Pinheiro Landim (PMDB)
Ricardo Izar (PPB)
Sandra Starling

Esther Gtossi
Ivan Valente
José Genofno
Tilden Santiago
1 vaga
POT

Euripedes Miranda
Leonel Pavan
Wolney Queiroz

Fernando Lopes
Serafim Venzon
1 vaga
PSB
João Colaço

Sérgio Guerra
pedoB

João Natal
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Robson Tuma
Bloco (PPBIPL)
Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
A1zira Ewerton
AryValadão
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Siqueira
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Secretária: Maria lvone do Espfrfto Santo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
Presidente: A1oyiso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente cascione (PTB)
22 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares

A1mino Affonso
Daniio de Castro
Edson Silva
Marconi Perillo
Nicias Ribeiro
VICente Arruda
Wel$On Gasparini
ZUlaiê Cobra

2 vaga
PT
Domingos Dutra
Haroldo Sabóia
José Fortunati
Nilmárlo Miranda
Pauio Delgado
POT
Matheus Schmidt
Severiano Alves
WoIney Queiroz

Coriolano Sales
Ênio Bacci
Silvio Abreu
PSB

Nilson Gibson

Alexandre Cardoso

Bloco (PFUPTB)
Átila Lins
Cláudio cajado
Eliseu Moura
Jair Soares
Jairo Azi
Júlio César
Magno Bacelar
Maluly Netto
Moisés Lipnik
Philemon Rodrigues
Raimundo Santos
Ricardo Barros
Theodorico Ferraço

Bloco (PM08l1'80IPSUPSC)
Aloysio Nunes Ferreira
Ary Kara
De Velasco
Eudoro Pedroza
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima

Celso Russomanno
Franco Montoro
lldemar Kussler
Roberto Rocha
Salvador Zimbaldi
Vanessa Felippe

José Genofno
Luiz Mainardi
Marcelo Déda
Minon Mendes
Milton Temer

Suplentes

AntOnio dos Santos
Benedito de Ura
Ciro Nogueira
Jairo Carneiro
NelsonTrad
Paes Landim
Raul Belém
Régis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Roland Lavigne
Vicente Cascione
Vllmar Rocha

Álvaro Valle
Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Carlos Camurça
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
José Egydio
Luis Barbosa
Talvane Albuquerque
Welinton Fagundes
PSOB

Jandira Feghali

Inácio Arruda

Roberto Valadão
Rubens Cosac
2 vagas

Alberico Filho
Barbosa Neto
Elias Abrahão
Fernando Diniz
Luiz Car10s Santos
Pedro Novais

PCdoB
Aldo Arantes

1 vaga

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira - 10h - Plenário, Sala 1.
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Gilney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Aroldo cedraz
Laura Carneiro
Undberg Farias
Luciano Pizzatto
Maria Valadão

Álvaro Gaudêncio Neto
Ciro Nogueira
José Carlos Vieira
José Coimbra
Osmir Lima

Sarney Filho

Vilson Santlni

Bloco (PMDBJPSDIPSl/PSC)
Euler Ribeiro
Marcos Lima
Valdir Colatto
2 vagas

Albérico Filho
Chicáo Brlgido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
Wilson Branco

Bloco (PPBIPL)
Alceste Almeida
Alcione Athayde
InáCio Arruda
Pedro Wilson (PT)
Valdemar Costa Neto

Expedito Júnior
Socorro Gomes (PC do B)
Tilden Santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wibberto Tartuce

PSDB

PSDB

PT

PT

Ana Júlla
José Machado

PDT

PSB
Gervásio Oliveira
PV

PCdoB

Aldo Rebelo

Secretário: Tênio Mendonça Vilar.
Local: quarta-feira - 9h - Plenário Sala 19

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
12 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)
2 2 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
3 2 Vice-Presidente: carlos Airton (PPB)

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: quarta-feira-10h - Sala 3 Anexo li, Plenário 13.
Telefones: 318-6930 a 69~

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Elias Murad (PSDB)
12 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
2 2 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)
3 2 VICe-Presidente: Paulo Delgado (PT)

Suplentes

Titulares

1 vaga

Fernando Gabeira

Bloco (PFLlPTB)
Aracely de Paula
João Maia
José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém
1 vaga

Airton Dipp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

B~(PMDBlPSDIPSLlPSC)

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)
Abelardo Lupion
carlos Magno
Júlio César
Maluly Netto
Maria Valadão
Paulo Heslander

B~(PMDBJPSDIPSUPS~

Elton Rohnelt
Ivo Mainardi
José Priante
Marquinho Chedid
Pinheiro Landim

Edison Andrino
Henrique Eduardo Alves
Nan Souza
Simara E1lery
Wilson Cignachi

Armando Abilio
Carlos Nelson
lvandro Cunha Lima
José A1demi
Mar1sa Serrano

Bloco (PPBlPL)
Davi Alves Silva
Eraldo Trindade
Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

cartos Airton
Carlos da Carbrás
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
João Mendes

PSDB
Antônio carlos Pannunzjo
Ceci Cunha
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

B.Sá
João Leão
Zé Gerardo
1 vaga
PT

Bloco (PPBlPL)
Francisco Rodrigues

1 vaga

Ricardo Izar

Serafim Venzon

Sérgio Carneiro

AryKara
João Thomé Mestrlnho
José Pinottl
Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira

Sérgio Carneiro

PSB

PDT

Átila Uns
Luciano Pizzatto
Moisés Lipnik
Rogério Silva
Vilmar Rocha
Werner Wanderer

Adão Pretto
Luciano Zica

José Genolno
Paulo Delgado

Haroldo Lima

GilneyViana
Ivan Valente

TItu....

Celso Russomanno
Firmo de Castro
Nelson otoch
1 vaga

Antônio Feijão
Elias Murad
José Anlbal
Rommel Feijó

Márcia Cibilis Viana
Aécio Neves
Salomão Cruz
Zulaiê Cobra
1 vaga

celso Russomanno
Jorge Anders
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Raquel Capiberibe

Augusto Nardes
Enivaldo Ribeiro
Júlio Redecker
Roberto Jefferson (PTB)

Jair Bolsonaro
MaurIcio campos
Valdenor Guedes
Wilson Leite Passos

Anivaldo Vale

João Paulo

Alcides Modesto

José Augusto

Nedson Micheleti

PDT
Femando Zuppo

Edson Ezequiel

PCdoB
Fernando Gomes (PTB)

1 vaga

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
2 2 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3 2 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares

SlPart.
Emanuel Femandes

Suplentes

.1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: terça-feira. quarta-feira e quinta-feira -10h - Plenário 14.
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Hélio Bicudo (PT)
12 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
2 2 Vice-Presidente: Femando Lopes (PDT)

Titulares

Bloco (PFLlPTB)
José Múcio Monteiro
Lima Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina
SameyFilho

Bloco (PMD~SD~SUPSC)

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)
José Carlos Coutinho
Laura Cameiro
Marilu Guimarães
Paulo Bomhausen
Vilmar Rocha
1 vaga

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira
João Maia
Luiz Braga
Vicente Cascione

Bloco(PMD~SD~SUPSC)

Giivan Freire
4 vagas

De Velasco
Elcione Barbalho
Roberto Valadão
Silas Brasileiro
1 vaga

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Carlos Melles
Hugo Rodrigues da C'mha
Jaime Martins
José Coimbra
Waldomiro Fioravante (PT)
1 vaga

Antonio do Valle
Dilso Sperafico
Elton R9hnelt
José Priante
Orcino Gonçaives
Paulo Ritzel

Anibal Gomes
Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel

Bloco (PPB~L)

PSDB

Bloco (PPB~L)
Francisco Silva
Jair Siqueira
Mauricio Campos
2 vagas

Agnaldo limóteo
Anivaldo Vale
3 vagas

PT
Fernando Gabeira
3 vagas

Celso Daniel
Luiz Mainardi
Maria da Conceição Tavares

João Fassarena
José Machado
severino Cavalcanti (PPB)

PDT
PT

Edson Ezequiel
Domingos Dutra
Marta Suplicy

Helio Bicudo
Pedro Wilson

Gonzaga Patriota

Ricardo Heráclio
Júlio Redecker

Eurfpedes Miranda

Femando Lopes

Fernando Zuppo

PSB
PCdoB

PDT
PSB
Femando Lyra

Ubaldino Junior

Paudemey Avelino

Secretário (a): Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: quarta-feira -1011 - Plenário 112 - BI. das Lid.
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

PCdoB
Socorro Gomes

Antonio Aureliano
Koyu lha
Nelson Otoch
Veda Crusius
1 vaga

Antonio Balhmann
Luiz Carlos Hauly
Luiz Femando
Salomão Cruz
Vlttorio Medioli

PSDB
F1avioAms
Nilmárlo Miranda (PT)
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

Ari Magalhães
Carlos da Carbrás
Fetter Júnior
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl
Laprovita Vieira

Cunha Uma
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzolatti
João Ribeiro
Renato Johnsson

Agnelo Queiroz

Secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: sala 8 - Anexo"
Telefone: 318-6887

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
2 2 Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
3 2 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Costa Ferreira
Marllu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Lima
1 vaga

Jairo Carneiro
José Jorge
Lidla Quinan
Paes landim
Ronivon santiago
Vic Pires Franco

B~(PMO~SO~UPSC)

Elias AbraMo
MarlaEMra
Marlsa Serrano
Marquinho Chedid
Maurlcio Requião

Emerson Olavo Pires
José Luiz C1erot
RitaCBmata
Zé Gomes da Rocha
1 vaga
Bloco (PPBIPL)

Álvaro Valie
Dolores Nunes
Eurico Miranda
Mário de Oliveira
Moacyr Andrade

Agnaldo Timóteo
Cleonâncio Fonseca
ExpedIto Júnior
José Unhares
Luiz Buaiz
PSOB

Alexandre santos
AávioAms
Itamar Serpa
Ubiratan Aguiar

Luciano Castro
Osmânio Pereira
Roberto santos
SOvio Torres
PT

Esther Grossi
Padre Roque
Pedro Wilson

João Fassarella
Maria Laura
TeIma de Souza
POT

Severiano Alves

Luiz Durão

B~(PMO~DlPSUPSC)

Anfbal Gomes,
Confúcio Moutà'
Fernando Dlniz
Izid6r1o Oliveira
Marcelo Barbieri
Mário Martins ,
Michel Temer
PedroYveS
Zé Gomes da Rocha
Bloco (PP~L)

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
João Mendes
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto
Arnaldo Madeira
Arnon Bezerra
Arthur Virgílio
Candinho Matos
Jayme santana
Nelson Bornier
1 vaga

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6900169051701117012

PT
Ana Júlia
Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nilrnário Miranda

Augusto Carvalho
Chico VigUante
Miguel Rossatto
Paulo Bernardo
Cidinha Campos
José Mauricio

José Carlos saboia

BetoLélis
PCdoB

Sérgio Miranda

Presldente: Jaime Martins (PFL)
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

1 vaga

secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: quinta-feira - 10h - Plenário 9, sala 961
Telefone: 318-6888
Suplentes

Titulares

Giovani Queiroz
1 vaga
PSB

COMISSÃO DE FlSCAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Bloco (PFLlPTB)

2 vagas

Adelson Ribeiro
Alexandre santos
Cipriano Correia
DanDo de Castro
Edson Silva
Luiz Fernando
Paulo Mourão

POT

liAdberg Farias (PedoB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Betinho Rosado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
José Carlos Coutinho
Mauricio Najar
MuTIlo Domingos
Werner Wanderer
João Magalhães

AntOnio Jorge
CunhaLina
Eujácio Simões
Herculano Anghinetti
4 vagas

PSOB

PSB

Ricardo Gomyde

Carlos Apolinário
Hélio Rosas
7 vagas

Antonio dos santos
Antonio Geraldo
Carlos Magno
João Iensen
José Carlos Aleluia
JoséTude
MussaDemes
Ney Lopes
Osório Adriano
Paulo Heslander
Ursjcino Ouiroz

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente: Francisco Dornelles (PPB)
22 Vice-Presidente: Augusto V:'Veiros (PFL)
32 Vice-Presidente: Edinho BeZ (PMDB)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Augusto Viveiros
Benito Garna
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Dernes

Adauto Pereira
Efraim Morais
Félix Mendonça
Hugo Lagranha
João MelJão Neto

Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
Saulo Queiroz
Sérgio Naya
Silvio Torres (PSDB)

Lima Netto
Mauro Lopes
Roberto Magalhães
RogérloSilva
Wilson Cunha

B~(PMD~SD~UPSC)

EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mata
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

AntOnio do Valle
Germano Rlgotto
Paulo Rltzel
Pinheiro Landln
4 vagas

Anivaido Vale
Flávio Derzi
Francisco Horta
João Pizzolattl
Laprovita Vieira
Nelson Meurer
Valdomiro Meger

PSDB
Alexandre santos
Arnaldo Madeira
Jorge Anders
Luiz carlos Hauly
Nelson Bornler
Vicente Arruda

Femando Torres
Firmo de Castro
Nelson Marchezan
Paulo Mourão
Veda Crusius
1 vaga

PT
Celso Daniel
José Fortunati
Maria da Conceição Tavares
Paulo Bernardo

Luiz Gushiken
Marcelo Déda
MiftonTemer
Nedson Micheleti

PDT
Fernando Lopes
Fernando Ribas caril

Coriolano sales
Enio Bacci

Bloco (PMD~SDIPSUPSC)
Alberto Silva
Edinho Bez
Elton Rohnelt
Simara Ellery
1 vaga

Haroldo Lima
Marcos Lima
Oscar Goldonl
Paulo Trtan
1 vaga

Bloco (PP~L)

PSDB
Paulo Feijó
salomão Cruz
Vrttorio Meddioli
1 vaga

Adroaldo Streck
AntOnio Feijão
José Chaves
Sylvio Lopes

PT

PCdoB
Sérgio Miranda

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Romel Anizio (PPB)
12 Vice-Presidente: Carlos camurça (PPB)
2 2 Vice-Presidente: Paulo Trtan (PMDB)
3 2 Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Suplentes

Titulares

PDT
Airton Oipp

José Mauricio

PSB
1 vaga

1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: quarta-feira -1Oh - Plenário sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Presidente: Átilli' Uns"(p'FL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2 2 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
3 2 Vice-Presidente: Renan Kurtz (POT)

Suplentes
Bloco (PFUPTB)
Aroldo Cedraz
Benito Gama
Nelson Trad
Paulo Gouvêa
Régis de Oliveira
Roberto Fontes

AntOnio Ueno
Aracely de Paula
Átila Lins
Hilário Coimbra
Leur Lomanto
Theodorico Ferraço

Bloco (PMD~SDIPSUPSC)
Edison Andrino
Hilario Coimbra
Moreira Franco
Robson Tuma
1 vaga

Genésio Bernardino
Luiz Henrique
Nair Xavier Lobo
Paes de Andrade
Ushitaro Kamia

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFUPTB)
Efraim Morais
Eliseu Resende
José santana de Vasconcelos

Haroldo sabóia
José Borba (PTB)
Milton Mendes

Chico Ferramenta
Fernando Ferro
Luciano Zica

Sérgio Guerra

Aldo Rebelo

Alceste Almeida .
Augustinho Freitas .
Edson Queiroz
Maurício Carnpos
Roberto Campos

Titulares

PSB
João Colaço

Nelson Marquezelli
Paulo Bornhausen
Werner Wanderer

Carlos Camurca
Fausto Martello
Jorge Tadeu Mudalen
Rornel Anizio
salatiel Carvalho

Bloco (PPBIPL)
Ari Magalhães
Basilio Villani
Delfim Netto
Eujácio Simões
Fetter Júnior
Osmar Leitão
Vadão Gomes

Moisés Lipnlk
Osmir Lima
Sérgio Barcellos

Abelardo Lupion
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

Cunha Bueno
Herculano Anghinettl
José Teles

Adylson Motta
Cunha Lima
Jofran Frejat

Mário Cavallazzl
Robérlo Araujo

severino Cavalcanti
VVagner~ustiano

PSDB
Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz NonO

Jayme santana
Luiz Plauhllno
Pimentel Gomes
Welson Gasparini

PT
Femando Gabeira (PV)
Marta Suplicy

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

Robério Araujo
Wilson Leite Passos
1 vaga

Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

PSDB
B.Sá
Elias Murad
Ezídio Pinheiro
Feu Rosa
F1ávioArns
Jovair Arantes
Sérgio Arouca (PPS)
1 vaga

Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Rommel Feijó
Sebastião Madfeira

PDT

PT
Carlos Cardinal
LeonelPavan

Miro Teixeira
Renan Kurtz

PSB
Gonzaga Patriota

Pedro Valadares

secretário: Manoel Araujo Fernandes
Local: terça-feira, quarta-feira e Quinta-feira -1 Oh - Plenário 5aJa 2
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy
Taga Angerami (PSDB)

PDT
Cídinha Campos
serafim Venzon

PSB
Raquel Capiberibe

PCdoB
Jandira Feghali

SUplentes
Bloco (PFLlPTB)

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair sOares
Jonival Lucas
José Tu ele
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Adhemar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo
Augusto Viveiros
Costa Ferreira
·nuRlo Plsaneschi
Laura Carneiro
Marllu Guimarães
RoIand Lavigne
Zila Bezerra
2 vaga

Bloco (PMDBlPSDlPSLlPSC)
Adelson salvador
André Puccinelli
Armando Costa
Chicão Brigido
Eliseu Padilha
Genésio Bernardino
Laire Rosado
Olavo Calheiros
Pedro Yves

Armando Abílio
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José A1demir
José Pinotti
Lfdia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe

Bloco (PPBlPL)
Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias
Jofran Frejat
José Unhares

Wilson Braga
Fernando Ribas Carli

1 vaga

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)

12 Vice-Presidente: OsmAnio Pereira (PSDB)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Faria ele Sá (PPS)
3 2 Vice-Presidente: José A1demir (PMDB)
Titulares

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
Paulo Paim

Defores Nunes
José Egydio
Marcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Pedro Corrêa

Agnelo Queiroz

Secretário (a): Minam Maria Bragança Santos
Local: quarta-feira - 10h - Plenário 5aJa 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBUCO
Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
12 VICe-Presidente: IIdemar Kussler (PSDB)
2 2 Vice-Presidente: Jair Meneguelll Jair Meneguelli (PT)
3 2 VICe-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)
Carlos Alberto
Luiz Moreira
Manoel Castro
Osvaldo Biolchi
Paulo Bauer
Roberto Jefferson
Sérgio Barcelios

João Melão Neto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Mendonça Filho
Raimundo santos
Wilson Cunha
Zila Bezerra

BIoco(PMDBJPSD~UPSC)

José Pimentel (PT)
Noel de Oliveira
Olavo Calheiros
Sandro Mabel
zaire Rezende

Alberto Goldman
Paulo Ritzel
3 vagas

Bloco (PPBJPL)
Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (PT)

Ary Magalhães
Amaldo Faria de Sá
AryValadão

Miguel Rossetto (PT)
Valdomiro Meger

Benedito Guimarães
Julio Redecker
PSDB
A1mino Affonso
Antonio Balhmann
Domingos Leonelli
otávio Rocha

IIdemar Kussler
Luciano Castro
Nelson Otoch
1 vaga
PT

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano Zica

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha
PDT

Renan Kurtz

Wilson Braga

AntOnio Jorge
Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
Francisco Silva
Luís Barbosa
Marcelo Teixeira (PMDB)
PSDB

João Colaço

Fernando Lyra
PCdoB

Aldo Rebelo

Agnelo Queiroz

1 vaga

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local: terça-feira. quarta-feira e quinta-feira -1Oh - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

Presidente: Newton Cardoso (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
2 2 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente:

Edson Ezequiel
Matheus Schmidt

Antonio Geraldo (PFL)
VICente André Gomes
PSB

Alexandre Cardoso

Pedro Valadares

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

PCdoB
AntOnio Brasil (PMDB)

Suplentes

Socorro Gomes

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Bloco (PFUPTB)
Betinho Rosado
Corauci Sobrinho
Eliseu Resende
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jaime Fernandes
José Carlos Coutinho
José Santana de Vasconcellos
Luiz Braga
Murilo Domingos
Rubem Medina

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO
DOS BINGOS NO BRASIL
Prazo: 26-5-95 à 23-10-95

Proposição: REQ-2195

Presidente: Zulaiê Cobra
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde
2 2 Vice-Presidente: Vicente André Gomes
32 Vice-Presidente: Padre Roque
Relator: Eurico Miranda
Suplentes

Titulares

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

PFLlPTB
Aníbal Gomes
Edinho Araújo
Mário Martins
Nestor Duarte
Noel de Oliveira
Paulo Trtan
Roberto Paulino
2 vagas

Bloco (PPBIPL)
Agnaldo TImóteo
Alceste Almeida

Chico Vigilante
GilneyViana
Hélio Bicudo
João Paulo
PDT

Sérgio Arouca

Alberto Goldman
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
João Thome Mestrlnho
Moreira Franco
Newton Cardoso
Oscar Andrade
Rubens Cosac

3 vaga

Carlos Santana
João Coser
Marcos Medrado
Teima de Souza

PPS

Chico da Princesa
Cláudio cajado
Duílio Pisaneschi
Jairo Azi
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues
Ricardo Barros

. Candinho Mattos
Fernando Torres
José Chaves
Zé Gerardo

Hugo Lagranha (PTB)
Jovair Arantes
LeOnidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Pedro Henry
Simão Sessim

PT

PSB

Titulares

Fausto Martello
Felipe Mendes
João Mendes
Jorge Wilson
Nilton Baiano
Osmar Leitão

Basilio Villani
Eurico Miranda

4 vagas

4 vagas
PMDB

3 vagas

3 vagas
PPB

Cunha Bueno
Marcos Medrado
Wagner Salustiano
1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
Nelson Meurer
1 vaga
PSDB
Nelson Otoch

Jovair Arantes

Zulaiê Cobra

Salvador Zimbaldi

PT
Carlos Santana
Padre Roque

João Fassarella
Pedro Wilson
PDT

Vicente André Gomes

severiano Alves
PLlPSDlPSC

Marquinho Chedid

Roland Lavigne
PCdoB

Ricardo Gomyde

Undberg Farias

secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI - Sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMOB)

Presidente: Marllu Guimarães (PFL)
12 Vice-Presidente: Zila Bezerra (PFL)
22 Vice-Presidente: AJcione Alhayde (PPB)
3 2 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSOB)
Relator: Rita Camata (PMOB)

Bloco (PFLJPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Fernando Gonçalves
Maluly Netto
Mauro Lopes

BIoco(PMD~SDIPSUPSC)

Dolores Nunes
Laura Carneiro (PFL)
Wagner Salustiano

A1cione Alhayde
Robério Araújo
Severino Araújo
PSDB

Elias Murad
Fátima Pelaes
Vanessa Felippe

ceci Cunha
AávioArns
Zulaiê Cobra

Chico Vigilante
Fernando Ferro

Hélio Bicudo
Padre Roque
PDT

Wolney Oueiroz

Cidinha Campos

Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
Simão Sessim (PSOB)
1 vaga

A1cione Alhayde
Anivaldo Vale
Moacyr Andrade
1 vaga
PSDB

Feu Rosa
Luiz Piauhylino

Ceci Cunha
Jorge Anders

PT
José Pimentel
Paulo Bernardo

Fernando Ferro
Luiz Gushiken
PDT

Vicente André Gomes
Bloco (PSBIPMN)

Alexandre Cardoso

1 vaga
Bloco (PLJPSDIPSC)

Pedro Canedo

Gilvan Freire
Hermes Parclanello
Robson Tuma

UdiaOuinan
Marisa Serrano
Rita Camata

PT

Henrique Eduardo Alves
Noel de Oliveira
zaire Rezende
PPB

Cidinha Campos

Jonival Lucas
JoséTude
Maria Valadão
Wilson Cunha

Célia Mendes
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Zila Bezerra

PMDB

Geddel Vieira Lima
Jorge Wilson (PPB)
1 vaga

Suplentes

Bloco (PP~L)

Suplentes

Heráclito Fortes
João Mellão Neto
José Coimbra
Manoel Castro

DESTINADA A INVESTIGAR A ADOÇÃO
E O TRÁFICO DE CRI~NÇAS BRASILEIRAS
(RESOLUÇAO nll 66194)

Bloco (PFLlPTB)

Autor: Freire Júnior

Titulares

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Titulares

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES NAS ENTIDADES
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Proposição: REQ-1195

secretária: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI - Sala 139
Telefone: 318-7055

Luiz Buaiz

PCdoB

Inácio Arruda

Socorro Gomes
Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: serviço de CPI, Anexo li, Sala 139-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL
DESTlNAOA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE
ESTAS, A ATUAUZAÇ_ÃO DO CÓDIGO E~EITo
RAL E MODIFlCAÇO,?S NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTlDARIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS A!-TERAÇÕES NA
CONSTlTUIÇAO FEDERAL
Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2 2 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSOB)
3 2 Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PPB)
Relator: João Almeida (PMOB)

Titulares

Suplentes

Titulares

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PFLlPTB)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
VICente Cascione

Iberê Ferreira
Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros
Roberto Pessoa
Rodrigues Palma
Vilmar Rocha

Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Paulo Urna
Vilson Santini

Adauto Pereira
Antonio Joaquim Araújo
Hilário Coimbra
João Iensen
Mauro Fecury
2 vaga

PMOB

PMOB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSOB)
Olavo calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Corrêa

Barbosa Neto
Chicão Brigido
Marisa Serrano
Mauricio Requião
Tetê Bezerra
1 vaga
PPB

A1zira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anrzio

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares
Ricardo Izar
1 vaga
PSOB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

Aécio Neves
Cipriano Correia
Paulo Feijó
Zé Gerardo
PT
José Genoino
Padre Roque
Waldomiro Fioravante

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

Candinho Mattos (PSOB)
Homero Oguido
Ivo Mainardi
Maria Elvira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro

PPB
Agnaldo Timóteo
Efraim Morais (PFL)
Eurico Miranda
Ricardo Izar
Silvernani Santos

Gerson Peres
Marcos Medrado
Nelson Meurer
Wagner Salustiano
1 vaga
PSOB

Jovair Arantes
Nelson Otoch
Pedro Henry
Zulaiê Cobra

Alexandre Santos
Domingos Leonelli
Nicias Ribeiro
1 vaga
PT

Carlos Santana
João Fassarella
José Fortunati

Hélio Bicudo
José Augusto
Pedro Wilson

POT
Coriolano Sales
Matheus SChmidt

POT
Ênio Bacci
Eurrpedes Miranda

Fernando Lopes
Matheus SChmidt

Bloco (PSBIPMN)
1 vaga

Marquinho Chedid

Pedro canedo
Bloco (PSBIPMN)

PCdoB
Haroldo Uma

Aldo Arantes
Bloco (PLlPSO/PSC)

Gonzaga Patriota

Nilson Gibson
PCdoB
Sérgio Miranda

Marquinho Chedid

Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
LocaI: Serv. Com. Especiais: Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
~BRE TODAS AS PROPOSiÇÕES, EM
TRAMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS
JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS
CASSINOS NO BRASIL
Presidente: Homero Oguido (PMDB)
12 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2 2 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3 2 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Ênio Bacci
Wolney Queiroz
Bloco (PLlPSOIPSC)

Fernando Lyra

Valdemar Costa Neto

Anlbal Gomes
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Aldemir
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson Cignachi

Aldo Arantes

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
LocaI: Serv. Com. Esp. Anexo li-saias 124-Al152-A-AIa Nova
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC-0175195

Autor: Poder executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente: Cássio Cunha Uma (PMOB)
2 2 Vice-Presidente: Vago
3 2 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares

Suplentes

22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama

Bloco (PFLJPTB)
Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Dames
Paulo Cordeiro
Paulo Uma
Rubem Medina

Betinha Rosado
José Coimbra
Júlio César
Osmir Lima
Luiz Braga
Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Bloco (PFLJPTB)

AntOnio Brasil
EdinhoBez
Hélio Rosas
UdiaQuinan
Rubens Cosac
Marcelo Teixeira

PMOB

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Fetter Júnior
Aávio Derzi
VadãoGomes

PPB

Fernando Torres
Mário Fortes
Roberto Brant
Silvio Torres
PT

PSOB
José Fritsch
José Machado
Paulo Bernardo

Celso Daniel
Conceição Tavares
José Fortunati

Fernando Lopes
Fernando Zuppo

PT

Eujácio Simões

Ana Júlia
Maria Conceição Tavares
Paulo Bernardo
POT

PSBlPMN

Márcia Cibilis Viana
1 vaga

Coriolano Sales
Fernando Lopes

Ubaldino Júnior

Sérgio Guerra

2 vagas

José Fortunati
José Pimentel
Nedson Micheleti

PL/PSD/PSC
Francisco Horta

AntOnio Feijão
Fernando Torres

Firmo de Castro
Luiz cartos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

POT
Airton Dipp
Matheus 8chmidt

Cunha Bueno
Laprovita Vieira
Luciano Castro
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos

Anivaldo Vale
Basnio Villani
José Janene
Valdomiro Meger
1 vaga

PSOB
Armo de Castro
Luciano castro
Luiz cartos Hauly
Roberto Brant

AntOnio do Valle
Marcos Lima
Paulo Rltzel
3 vagas

Edinho Bez
Eliseu Padilha
Eudoro Pedroza
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
Silas Brasileiro

PPB
João Pizzolatti
Laprovita Vieira
Renato Johnsson
Pauderney Avelino
1 vaga

Augusto VIVeiros
Efraim Morais
José Coimbra
Lima Neto
Moisés Lipnik
Osório Adriano
Roberto Pessoa

Félix Mendonça
Manoel castro
VilmarRocha
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Theodorico Ferraço

PMOB
Alberto Goldman
Cássio Cunha Lima
José Luiz Cierot
José Priante
Jurandyr Paixão
Luiz Henrique

Suplentes

Titulares

PCcloB
Bloco (PLJPSOJPSC)

Sérgio Miranda

Haroldo Lima

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Esp. -Anexo" - Sala 131C/135C-AIa Nova
Telefones: 318-70671706617052

Bloco (PSBJPMN)

COMISSÃO ESPECIAL

Ricardo Heráclio

Sérgio Guerra

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMrrE NE~TA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATERIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,
REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSmUlçÃO FEDERAL
Presidente: Gonzaga Mata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Eujácio Simões

Francisco Horta

PCdoB
Ségio Miranda
Secretário: Sílvio Sousa da Silva

Aldo Rebelo

I Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
I

Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI NR 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,
CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRES~S QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL nll 4.376193

Autor: Poder executivo

Presidente: José Luiz C1erot
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Muclalen
22 Vice-Presidente: Régis de Oliveira
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)
Titulares

Titulares

Bloco (PFUPTB)
Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha
José Jorge
Paulo Cordeiro

PFUPTB
Fernando Gonçalves
Jaime Martins
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Ursiclno Queiroz
1 vaga

Fernando Diniz
Gilvan Freire
Oscar Goldoni

PPB
Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
Raimundo santos
1 vaga

PSDB
Herculano Anghinetti
Nelson Otoch

Danilo de Castro
Jovair Arantes

AntOnio Geraldo
Arolde de Oliveira
Benedito de Lira
Betinho Rosado
Eliseu Resende
João Iensen
Philemom Rodrigues

Chicão Brígido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Laíre Rosado
Remi Trinta
Wagner Rossi

PMDB
Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen
José Luiz Clerot
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdomiro Meger
1 vaga

Suplentes

PMDB
Suplentes

Augusto Viveiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Biorchi
Raul Belém

22 VICe-Presidente: Remi Trinta
32 VICe-Presidente:
Relator: Ursicino Queiroz

André Puccinelli
Luiz Fernando
Nlclas Ribeiro
3 vagas

PPB
Laura Carneiro
Maria Valadão
Valdenor Guedes
Wagner salustiano
1 vaga

Carlos Airton
Carlos Camurça
Felipe Mendes
Rogério Silva
Valdomlro Meger

PSDB
B.Sá
Eduardo Mascarenhas
Jovair Arantes
1 Vaga

Elias Murad
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

PT
Miguel Rossetto
WaIdomiro FIOravante

Milton Mendes
sandra Starling

PDT
Fernando Lopes

Eurípedes Miranda

PT
Eduardo Jorge
Esther Grossi
Marta Suplicy

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
Humberto Costa

PLlPSDlPSC
Francisco Rodrigues

De Velasco

PCdoB

PDT
2 vagas

AntOnio Joaquim

Aldo Arantes

Aldo Rebelo

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. de Com. Esp. -Anexo" Salas 131-e1135-C-A1aNova
Telefones: 318-70611706517052

Eurípedes Miranda

PUPSDlPSC

PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
NR 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,
QUE DISPÕEM SOBRE A pOLíTICA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Proposição: PL nll 4.591194

Presidente: Laíre Rosado
12 Vice-Presidente: Elias Murad

Autor: senado Federal

José Egydio

Roland Lavigne

COMISSÃO ESPECIAL

PSDlPMN
Raquel capiberibe

Fernando Gabeira (PV)

PCdoB
Lindberg Farias

1 vaga

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. Esp. -Anexo li-saias 131-C/135-e -Ala Nova
Telefones:318-70651706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESllNADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS fEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENllDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
2 2 VICe-Presidente: João Leão (PSOB)
3 2 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Nlcias Ribeiro (PMOB)

2 2 VICe-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 VICe-Presidente: Célia Mendes
Relator: Carlos Alberto (PFL)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Benito Gama
Carlos Alberto
JoséTude
Manoel Castro

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno
Félix Mendonça
Júlio César

PUDB

Titulares

Suplentes

Albérico Filho
Eliseu Padilha
sandro Mabel

Mauri Sérgio
Wilson Branco
1 vaga

PPB

PFlJPTB
José Rocha
José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa

Betinho Rosado
Cláudio Cajado
Fernando Gomes
Luiz Braga

PUDB
lzidório Oliveira
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

André Puccinelli
Cássio Cunha Lina
Nicias Ribeiro

PPB
Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Cleonâncio Fonseca
Jair Siqueira
1 vaga

PSDB
José Aníbal
Márcio Fortes

AntOnio Balhmann
Roberto Brant

PT
Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Carlos santana
Jair Meneguelli

PDT
Miro Teixeira

Marconi Perillo
Moacyr Andrade
2 vagas

Femando Zuppo
Bloco (PSBJPUN)

Gonzaga Patriota

1 vaga

Bloco (PLlPSDIPSC)
Ronivon santiago (F'FL)

PSDB
Amon Bezerra
João Leão

AntOnio Aureliano
Mário Negromonte

PT
Ivan Valente
Oomirlgos Dutra

COMISSÃO ESPECIAL
Alcides Modesto
José Pimentel

PDT
Luiz Durão

1 vaga

PL/PSD/PSC
Augusto Farias

Elton Rohnelt
PSBJPMN

Beto Lélis

Bosto França

Secretária: Ana Clara serejo

I...cxa: 8eIv. Com. Esp. -Am}ID H- Salas 131~35-C- Pav. &Ip.
Telefones: 706317066

DESllNADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES,
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSllTUIÇÃO 9, D~ 1995,
QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO UNICO AO
ART. 180 DA CONSllTUIÇÃO FEDERAL".
(INCENllVO AO TURISMO)
Proposição: PEC-9195

DESllNADA A ANAUSAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Autor: Ricardo Herácllo
e Outros

Presidente: Sandro Mabel (PMOB)
12 Vice-Presidente: José Aldemir (PMOB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSOB)
3 2 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL

Presidente: Miro Teixeira (POl")
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMOB)

Pedro Canedo

Secretaria: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- salas 131-C/135/C - Ala
Nova
Telefones: 318-70671706617052

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Carlos Alberto
Couraci Sobrinho
Roberto Pessoa
Vilson santini

Wagner Rossi

1 vaga

PMDB

Albérico Filho
Hermes Parcianello
Marcelo Teixeira

José Aldemir
Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel
PPB

Marcos Medrado
Paulo Bauer
Roberto Balestra

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga
PSDB

Ceci Cunha
Sylvio Lopes

Alexandre Santos
Nelson Otoch
PT

João Coser
Milton Mendes

Fernando Ferro
José Pimentel
PDT

José Mauricio

LeonelPavan

PPB
Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra
Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana
PSDB

Ezrdio Pinheiro
João Leão
Jorge Anders
saulo Queiroz

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda
PT

Fernando Ferro
José Machado
Pedro Wilson

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda
PDT

PUPSDlPSC

1 vaga

Eujácio Simões

Magno Bacelar (s/P)
Renan Kurtz

Cidinha Campos
Silvio- Abreu

PSBJPMN

BLOCO PUPSDIPSC

Ushitaro Kamia

Ubaldino Júnior

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo" - salas 131-e/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066

De Velasco

Francisco Rodrigues
BLOCO PSBIPMN

Adelson satvador

Beto Lélis

COMISSÃO ESPECIAL

PCdoB

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
155, DE 1~3, QUE "ALTERA A REDAÇAO DO
PARAGRAFO 12 DO ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PE~~ 55195

Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares

Suplentes
BLOCO PFUPTB

AroIdo Cedraz
Jaime Fernandes
José Tude
Luiz Braga
Philemon Rodrigues
salomão Cruz
Ursicino Queiroz

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azi
Severino Cavalcanti
Theodorico Ferraço
Vicente Cascione
Wilson Cunha
PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando

Edinho Araujo
JoâoNatal
Jorge Wilson
José Priante
Nicias Ribeiro

Haroldo Lima

Aldo Arantes

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- 5aIa 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-6874/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA
CONSJlTUIÇÃO FEDERAL",
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)
Proposição: PEC-D133192

Autor: Niclas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: salomão Cruz
Suplentes

Titulares

PFLlPTB
Átila Uns
Hilário Coimbra
João Ribeiro (PPB)
Murilo Pinheiro

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga
PMDB

AntOnio Brasil
Confúcio Moura

Luiz Fernando (PSDB)
OIávio Rocha (PSDB)

João Thomé Mestrinho

1 vaga

PPB
Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Rogério Silva (PFL)

PSDB
Robério Araújo
Tuga Angerami

João Maia
Sebastião Madeira

Fernando Gomes
José Plnotli
saraiva Felipe

3 vagas

PPB
Alcione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martelio
Talvane Albuquerque
1 vaga

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Linhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

PSDB

PT
Ivan Valente
Marta Suplicy

Domingos Dutra
GilneyViana

PDT
AntOnio Joaquim

Pimentel Gomes
Roberto Araújo
sebastião Madeira

Giovanni Queiroz

PLlPSDIPSC
Expedito Júnior (PPB)

Elton Rohnelt

PSBlPMN
Raquel Capiberibe

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA_A, NO PRAZO DE 40 (QUA~ENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169, DE 1993, QUE"ALTERA O INCISO IV
DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
C_ONSTITUIÇÃO FEDERAL, ,
E,PREVE REC_URSOS ORÇAMENTAR~S
A NIVEL DA UNIAq, ESTADOS E MU,NICIPIOS
PARA ~ANUTENÇAO DO SISTEMA UNICO DE
SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBUCAS FILANTRÓPICAS
E CONVENIADAS"
Proposlçio: PEc-D169193

Autores: Eduardo Jorge

e Waldir Pires
Presidente: Roberto Jefferson
12 Vice-Presidente: Ursiclno Queiroz
2 2 Vice-Presidente: Canos Mosconi
3 2 Vice-Presidente: Fernando Gomes
Relator: Darcfsio Perondi

Titulares

Arlindo Chinaglia
José Fritsch
Marta Suplicy
Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

PUPSDlPSC
Pedro Canedo

Luiz Buaiz

PSBlPMN
Ubaldino Júnior

Alexandre Cardoso
PCdoB

Agneto Queiroz

Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nasslf
Local: servo Com. Especiais - Anexo li - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067nOO6l7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N2 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO
42 DO ATO DAS DISPOSIÇÇ>ES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)
Proposição: PEc-D084J91

Suplentes

PFUPTB
Dunio Pisaneschi
Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto
1 vaga

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azj
Roberto Jefferson
Urslcino Queiroz

PT
Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

PDT
Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: servo F.speciais - Anexo li - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-706617067

PMDB
Annando Abnio
Confúcio Moura
Darcfsio Perondl

B.Sá

Carlos Mosconi
Cecf Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

Elcione Barbalho
Rita Camata
Anfbal Gomes

Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Deputado Canos Alberto
12 Vice-Presidente: Deputado Paulo rltan
2 2 Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
3 2 Vice-Presidente: Deputada Ana Júria
Relatora: Deputada Elcione Barbalho

Titulares

Suplentes

PFUPTB
Carlos Alberto
Canos da Carbrás
EliseuMoura
Hilário Coimbra

Hugo Lagranha
Jaime Femandes
Mauro Fecury
Roberto Pessoa

PMDB
Elclone Barbalho
OIávio Rocha

Cássio Cunha Lima
Euler Ribeiro

Paulo Titan

1 vaga

Welson Gasparini

1 Vaga

PPB

PSDB

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos
1 vaga

Edson Queiroz
Gerson Peres
Luciano Castro
1 vaga
PSDB

AntOnio Feijão
Arthur Virgílio

Aécio Neves
1 vaga
PT

Ana Júlia
Paulo Rocha

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
IIdemar Kussler
SyMoLopes

Herculano Anghinetli
Mário Negromonte
Nélson Otoch
Sebastião Madeira
PT

Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda

Domingos Dutra
Marta Suplicy
Minon Mendes

Adão Pretto
Alcides Modesto
PDT

Wolney Queiroz

Wilson Braga

PDT
Eurfpedes Miranda
Wilson Braga

Magno Bacelar (SlP)
Silvio Abreu
PLlPSDIPSC

PLlPSDIPSC
Francisco Rodrigues

Ronivon Santiago

De Velasco

José Egydio

PSBIPMN

PSBlPMN

Adelson SalvadorBeto Lélis

Gonzaga Patriota

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Safa 10- Mezanino
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTtNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI~, DE 1991,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POUCIAL"
Proposição: PEc-46J91

Autor: Dep. Hélio Bicudo

Presidente: Deputado Augusto VIVeiros
12 Vice-Presidente: Deputado José Rezende
22 Vice-Presidente: Deputado IIdemar Kussler
32 Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello
Relator: Deputado Hélio Rosas
Titulares
PFLlPTB
Davi Alves Silva (PMN)
Efraim Morais
José Borba
José Rocha
Maluly Netto
Murilo Pinheiro
Paulo Heslander
PMDB
Euler Ribeiro
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Ivo Mainardi
Pinheiro Landim
3 vagas

Ricardo Gomyde

Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões EspecIais: Anexo 11 - Salas 131-CI135-C AfaNava
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI_96, DE 1992,
QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES,NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO
Autor: Hélio Bicudo
e OUtros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Cláudio cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Maurfcio Najar
NelsonTrad
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Antônio dos Santos
Átila Lins
Benedito de Lira
João Iensen
Leur Lomanto
Paes Landim
Philemon Rodrigues
PMDB

PPB
Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger

PBdoB

Proposição: PEC-96J92
Suplentes

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
CariosMagno
José Rezende
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga

Adelson Salvador

Alclone Athayde
Jarbas Lima
Marcos Medrado
Rogério Silva

AryKara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSDB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Elias Abrahão
Hélio Rosas
Luiz Fernando (PSDB)
Marcos Lima
2 vagas

PPB

2 vagas

Roberto Valadão
Alzira Ewerton
Jair Siqueira
Renato Johnsson
Ricardo Izar
Roberto Balestra

Augusto Falias
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Plisco Viana
PSDB

Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas
Paulo Feijó
1 vaga

A1mlno Affonso
Ildemar Kussler
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PPB
Anivaldo Vale
Arnaldo Falia de Sá
Renato Johnsson
1 vaga

Augusto Nardes
Jair Bolsonaro
Marcos Medrado
1 vaga
PSDB

Feu Rosa
Roberto Brant

Sylvio Lopes
Tuga Angerami

PT

PT
Luiz Mainardi
Nedson Micheleti
Pedro Wilson

José Genofno
Marcelo Deda
Milton Mendes

Inácio Arruda
Pedro Wilson

Gilney Viana
José Pimentel
PDT

Ênio Bacci
Silvio Abreu

PLlPSDIPSC

Coliolano sales
Matheus Schmidt

Eujácio Simões

Francisco Rodligues (PPB)

Ubaldino Júnior

Expedito Júnior
PSBJPMN

Bloco (PUPSDIPSC)
De Velasco

Bloco (PSBJPMN)
Gonzaga Patliota

Nilson Gibson

COMISSÃO ESPECIAL

Aldo ArantesHaroldo Uma
Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11- salas 131-et135-e - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 72 AO ARTIGO 82 DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES MILITARES".
Autor: laire Rezende

Proposição: PEe-188J94
Presidente: Ary Kara
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão
2 2 Vice-Presidente: Tuga Angerami
3 2 VICe-Presidente: Augusto Nardes
Relator: Darci Coelho

Titulares

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI 33-A, DE 1995,
DO PODER EXECUTIVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,
ESTABELECE NORMAS DE mANSlçÃO E
DÁ OUmAS PROVIDÊNCIAS".
Proposlçio: PEe-33195

Autor: Poder executivo

Presidente: Jair Soares
12 VICe-Presidente: Fátima Pelaes
2 2 Vice-Presidente: Pimentel Gomes
3 2 Vice-Presidente: PIisco Viana
Relator: Euler Ribeiro

Titulares

Suplentes
PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
Duflio Pisaneschi
Fernando Gonçalves
José Carlos Vieira
Magno Bacelar
Roberto Fontes
Vic Pires Franco

Augusto Viveiros

i César Bandeira

I Jair Soares

I Laura Cameiro
Suplentes

Manoel Castro
Roberto Jefferson
Vicente Cascione
PMDB

PFUPTB
Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra
Ricardo Barros
Theodolico Ferraço
PMDB
Ary Kara
Elcione Barbalho

Raquel capiberibe

Secretálio: SíMo Sousa da Silva
Local: servo Com. Esp. Anexo lI-saJas 131-et13S-e-AIa Nova
Telefones: 318-70611706517052

PCdoB

Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

Silvio Abreu

Euripedes Miranda

PDT

Aníbal Gomes
Darcfsio Perondi
Henlique Eduardo Alves
Mauli Sérgio
Olavo Calheiros
Wilson Cignachi

Euler Ribeiro
José Aldemir
Udia Quinan
Malisa Serrano
RemiTlinta
Rita Camata
PSDB

Rita Camata
Eduardo Mascarenhas

Arnaldo Madeira

Mareia Marinho
Pimentel Gomes
Romel AnrZio

Edson Soares
Feu Rosa
OsmArlio Pereira

Paulo Rltzel
Pedro Novais
Ubaldo Correa

Hélio Rosas
Hermes Parclanello
PauloTltan

PPB

PPB

Jair Siqueira
Laprovita Vieira
Mário Cavallazzl
Prisco Viana
Renato Johnsson

Célia Mendes
Jair SIqueira
Paulo Paim
Pedro Valadares
Valdenor Guedes

Anlvaldo Vale
Luciano Castro
Mareio Reinaldo Moreira
Wagner Salustlano

Arlindo Chlnaglia
Humberto Costa
José Pimentel

Adroaldo Streck
AntOnio Kandir
Feu Rosa
Márcio Fortes

PSDe

PT

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
José Augusto

Firmo de Castro
JoAoLeAo
Robérlo Aralljo
Veda Crusius

PDT

PT

Eurfpedes Miranda
1 vaga

Cidinha Campos
1 vaga

Luiz Buaiz

Joio Fassatella

Padre Roque
Paulo Bemardo
Teima de Souza

PUPSDlPSC

José Machado
Sandra StarHng

Pedro canedo

PDT

PSBJPMN
Alexandre Cardoso

Airton Dlpp
Femando Lopes

Fernando Zuppo
Renan Kurtz

Ubaldino Júnior
PCdoB

Jandlra Feghali

PLlPSDIPSC

Agnelo Queiroz

Expe<Ito Jllnlor

Eujáclo Simões

secretária: Brunilde Liviero carvalho de Moraes
Local: servo Com. Esp.: Anexo li-SaIa 120-B· Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

PS8IPMN

Sérgio Guerra

Alexandre Cardoso

COMISSÃO ESPECIAL

PCd08

DES11NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NIl163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS I?ISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO NR 1, DE 1994
(FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA)"
Proposição: PEC-163195

Inácio Arruda

COMISSÃO ESPECIAL
DESTlNAD~A, NO PRAZO DE 40 (QUA~ENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NIl2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOV~ REDAÇÃO
AO ARTIGO 62 DA CONST1TUIÇAO FEDERAL•
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Presidente: Pedro Novais
12 VICe-Presidente: Paulo Rltzel
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes
32 Vice-Presidente: Anivaldo Vale
Relator: Ney Lopes

Proposição: PEC-2J95

Suplentes

PFUPTB
Augusto VIVeiros
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Hugo Lagranha
José Borba
Paulo Lima
Vilmar Rocha

Benedito de Ura
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Osório Adriano
Rodrigues Palma

PMDB
Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota

Sérgio Miranda

secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Esp.: AnelO 11- 8aIlIs 131-et135-C - Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

Autor: Poder Executivo

Titulares

A1zira Ewerton
Paudemey Avellno
Sllvernanl Santos
1 vaga

Anlbal Gomes
Edinho Bez
Femando Diniz

I

Autor: Roberto Magalhles

Presidente: saulo Queiroz (PFL)
12 VIce-Presidente: Jairo Cameiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMOB)
Suplentes

Titulares
Bloco (PFUPTB)

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Jair Siqueira (PPB)
Nelson Marquezelli

Átila Lins
Jairo Cameiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot

Armando Costa
Moreira Franco

PT

1 vaga

Pedro Novais

Flávio Derzi
Jarbas Lima
2 vagas

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Ana Júlia
Padre Roque

Hélio Bicudo
Marta Suplicy

PPB

PDT
Giovanni Queiroz

Seraflm Venzon

Bloco (PLlPSD/PSC)

PSDB
AntOnio Carlos Pannunzio
Arthur VirgUIo

Luiz Buaiz

AntOnio Balhann
Welson Gasparini

Raquel Capiberibe

PT
Hélio Bicudo
Milton Temer

Marcelo Déda
sandra Starling

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Como Espo Anexo 11 S. 120-8 Ala Nova
Telefone: 318-706617067

PDT
~nlo Bacci

Coriolano sales

COMISSÃO ESPECIAL

Bloco (PLlPSDIPSC)
Eujáclo Simões

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTlTU~ÃO NQ.173195, QUE
MODIfiCA O CAPITULO DA ADMINISTR~ÇÃO
PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO.

Expedito Júnior

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga

Alexandre Cardoso

Secretárfa: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Como Espo - Anexo li-saias 131-C/135-e - Ala Nova
Telefone: 318-70671706617052

Proposição: PEC-173J95

COMISSÃO ESPECIAL

Tltulmes
PFLlPTB

Presidente: Phllemon Rodrigues (PTB)

12 Vice-Presidente: Álvaro Gaudênclo Neto (PFL)
2 2 Vk:8-Presidente: salvador Zimbaldi (PSDB)

;32 Vice-Presidente: Maria Valadão (PFL)
Relator: Armando AbRio (PMDB)

Aloysio Nunes Ferreira
Elclone Barbalho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Laire Rosado
Moreira Franco

Bloco (PFLlPTB)
lbere Ferreira
Jonival Lucas
Luis Barbosa (PPB)
Osmir Lima

PPB

salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra

PSDB

Dolores Nunes
Pedro Corrêa
Robério Araújo

PSDB

Alzira Ewerton
luciano Castro
Flávio Derzi
Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Gonzaga Mata
José Aldemir
UdiaQuinan

Alcione Athayde
Augusto Farias
Maria Valadão (PFL)

Carlos Nelson
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim
Sandro Mabel
Wilson Branco
1 vaga

PPB

PMDB
Armando AbRio
Edinho Bez
Nilton Baiano (PPB)

Jaime Fernandes
José carlos Vieira
José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Rodrlgues Palma
Theodcrico Ferraço

PMDB
Suplentes

Álvaro Gaudênlo Neto
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti (PPB)

SUplenm.

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Autor: 5evlrino Cavalcanti

Titulares

Autor: Poder executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 VICe-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2 2 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSOB)
3 2 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

DEST!NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENQA A CONSTITU~ÃO 25-A, DE 1995,
QUE "DA NOVA REDAÇAQ AO CAPUT DO
ART. 511 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL".
(GARANTINDO DEFlNmVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,
DESDE A SUA CONCEPÇÃO)
Proposição: PEC-25195

Pedro canedo
Bloco (PSBIPMN)
Adelson salvador (PMDB)

Adroaldo Streck
João Leão
Marconi Perillo
1 vaga

Almino Affonso
LBÕnidas Crlstino
Ayrton Xerez
1 Roberto Brant

Márcia Marinho
Osmânlo Ferreira

PT

i

Marcelo Dada

Celso Daniel

Maria Laura
Teima de Souza

Ivan Valente
Waldomiro Fioravante

João Paulo
Luiz Mainardi

João Coser
João Fassarella
PDT

PDT
Euripedes Miranda
Miro Teixeira

Fernando Zuppo
Matheus Schmidt

Coriolano sales
Edson Ezequiel

Renan Kurtz
1 vaga
PLlPSDIPSC

Bloco (PSBJPMN)
Alexandre Cardoso

Nilson Gibson

Eujácio Simões

MaurCcio campos

Ubaldino Júnior

1 vaga

Bloco (PLlPSDIPSC)
.Eujácio Simões

PSBIPMN
Sérgio Guerra

PCdoB

PCdoB

Agnelo Queiroz
Aldo Arantes
Secretára: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. Anexo li-saias 131-C/135
Telefone: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DÁ NOVA REDAÇÃO AO PA!1ÁGRAFO 42 DO
AR~18DACONSTITU~AOFEDERAL

Presidente: Nieias Ribeiro
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni
2 2 Vice-Presidente: Luiz Fernando
3 2 Vice-Presidente: Nelson Meurer
Relator: Antônio Geraldo
Titulares

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

JoséTude
Philemon Rodrigues
Sérgio Barcellos
Severino Cavalcanti
Wilson Cunha
PMDB

Chicão Brigido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldonl
Pedro lrujo

lvandro Cunha Lima
Marisa Serrano
Noel de Oliveira
Simara Ellery
2 vagas
PSDB

AntOnio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioArns
Luiz Fernando

Arthur VirgDio
Eduardo Barbosa
Jayme santana
Roberto Santos
PPB

BasUlo Billani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes
Hugo Biehl
salatiel Carvalho
Talvane Albuquerque
PT

Celso Daniel

Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~ À CONSTITUIÇ~O
N2 41, DE 1991, QUE liDA NOVA REDAÇAO
AO PARÁGRAFO 42 DO ART. 18 DA
CONSTfIlJlÇÃO FED~RAL." (R~STRINGE
A CRI~ÇAO DE MUNICIPIOS NA EPQÇA DAS
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBUCAÇAO DOS
ESTUDOS DE VIABIUDADE MUNICIPAL)
Proposição: PEe-41191

Suplentes

AntOnio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Luiz Barbosa
Mauro Lopes
Mussa Demes

Agnelo Queiroz

Chico Ferramenta

Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
2 2 VICe-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
3 2 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antonio Geraldo (PFL)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)
Carlos Meles
Hugo Rodrigues da Cunha

Albérico Cordeiro
AntOnio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Mauro Lopes
Mussa Demes

JoséTude
Phllemon Rodrigues
Raimundo santos
Sérgio Barcellos
Wilson Cunha
PMDB

Chicão Brígido
Fernando Diniz
Ivo Mainardi
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo

lvandro Cunha Lima
Marisa serrano
Noel de Oliveira
Simara ElIery
2 vagas
PPB

BasUlo Villanl
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer
Telmo Kirst

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes
Hugo Blehl
salatlel Carvalho
Talvane Albuquerque
PSDB

Eduardo Marcarenhas
FlávioAms
Luiz Fernando

Arthur Virgnio
Jayme santana
Roberto santos

1 vaga

1 Vaga

Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

PT
Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

PSDB

Chico Ferramenta
João Coser
João Fassarella

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

PDT
Coriolano Sales
Edson Ezequiel

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

Ezrdío Pinheiro
João Leão
Jorge Anders
saulo Queiroz

Renan Kurtz
1 vaga

PT

Sérgio Guerra

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

1 vaga

Cidinha Campos
Silvio Abreu

PSBJPMN
Ubaldino Júnior

Fernando Ferro
José Machado
Pedro Wilson

PDT

PUPSDIPSC
Eujácio Simões

Magno Bacelar (SIP)
Renan Kurtz

BLOCO PUPSDIPSC

PCdoB
Francisco Rodrigues
Socorro Gomes

secretário: José Maria Aguiar Castro
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 131-e/135-C
Telefones: 318-70651706117052

BLOCO PSBJPMN
Beto LéUs

COMISSÃO ESPECIAL

Proposição: PEe-0155193

Aldo Arantes

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NS!
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA
CONSJlTUIÇÃO FEDERALli,
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Presidente: Vicente cascione
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Ibrahim Abi-Ackel

Proposição: PEe-0133192

BLOCO PFLlPTB
Aroldo Cedraz
Jaime Femandes
Luiz Braga
Philemon Rodrigues
salomão Cruz
José Tude
Ursicino Queiroz

Titulares

A1ceste Almeida
Cartos da carbrás
salomão Cruz
Vic Pires Franco

Edinho Araujo
João Natal
Jorge Wilson
José Priante
Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Átila Uns
Hilário Coimbra
João Ribeiro
Murila Pinheiro

PMDB
AntOnio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Luiz Femando
OIávio Rocha
UdSon Bandeira

PPB

PPB
Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Suplentes
PFLlPTB

PMDB
Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Femando
Udson Bandeira

Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: salomão Cruz

Suplentes

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: servo Com. Especiais-Anexo 11- 8aIa 12o-B-AIa Nova
Telefones: 318-687417052

Autora: Cidinha Campos

Titulares

Adelson 8alvador

PCdoB

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NS! 155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 1$1 DO
ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERALli
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres

De Velasco

Jandira Feghali

I

Cartos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

Benedito Guimarães
Cartos Camurça
Luciano Castro
1 vaga

PSDB
Robério Araújo
Tuga Angerami

João Maia
Sebastião Madeira

Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó

Cunha Lima
Marconi Perillo
Zé Gerardo

PT

PT
Ivan Valente
Marta Suplicy

Domingos Dutra
Gilne}' Viana

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

João Coser
Luciano Zica
Teima de Souza

PDT

PDT

1 vaga

Giovanni Queiroz
José Maurfcio
LeonelPavan

Bloco (PSBIPMN)
Gervásio Oliveira

Raquel Capiberibe

Bloco (PL/PSDIPSC)
Ehon Rohnelt

PSB
Pedro Valadares

Ricardo Heráclio

Expedito Júnior (PPB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 120-B Ala Nova
Telefone: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Proposição: PEC-81195

Autor: Marcelo Teixeira

Presidente: José carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
2 2 Vice-Presidente: Maio Negromonte (PSDB)
3 2 Vice-Presidente: Carlos camurça (PPB)
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)
Betinho Rosado
José Carlos Aleluia
José Tude
Lima Netto
Murilo Domingos
Murilo Pinheiro
Werner Wanderer

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Dumo Pisaneschi
Eliseu Resende
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

PMDB
Henrique Eduardo Alves
Oscar Andrade
Paulo Tltan
Pedro lrujo
2 vagas

Alberto Silva
Aníbal Gomes
AntOnio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

PCdoB
Haroldo Lima

Socorro Gomes

PL/PSDlPSC
Eujácio Simões

Francisco Horta
Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - Sala 131-C
Telefone: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 256-A, DE 1995, DO SENADO FEDERAL,
QUE "OUTORGA COMPETÊNCIA À UNIÃO,
PARA INSTITUIR CONTI:!IBUIÇÃO PROVISÓ~IA
SOBRE MOVIMENTAÇAQ OU TRANSMISSAO
DE VALORES E DE CREDITOS E DIREITOS
DE NATUREZA FINANCEIRA".
Proposição: PEC-256J95

Autor: Senado Federal

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Efraim Morais (PFL)
2 2 Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
3 2 Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
Relator: André Puccinelli (PMDB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Efraim Morais
Félix Mendonça
José Rocha
Júlio César
Roberto Jefferson
Rogério Silva
Ursicino Queiroz

AntOnio Joaquim Araújo
Carlos Magno
Eliseu Moura
Fernando Gonçalves
Munlo Domingos
Osmir Lima
Paes Landim

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)
PPB
João Pizzolatti
João Ribeiro
Roberto campos
2 vagas

Basmo Villani
Carlos camurça
Enivaldo Ribeiro
Marcos Medrado
SaJatieJ Carvalho

André Puccinelli
Armando Abílio
Darcísio Perondi
Genésio Bernardino
Max Rosenmann
1 vaga

PSDB
AntOnio Feijão

Airton Dipp
Fernando Lopes

Hermes Parcianello
José Aldemir
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe
Tetê Bezerra

Bloco (PPBIPL)
AntOnio Aureliano

Alcione Athayde

Expedido Júnior

José Unhares
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro canedo
Roberto campos
1 vaga

Luiz Buaiz
Nelson Meurar
Roberto Balestra
Talvane Albuquerque
1 vaga

PSDB
Alexandre Santos
B.Sá
Carlos Mosconi
Osmânio Pereira
VICente Arruda

Ceci Cunha
Marcanl Perillo
Roberto Rocha
Sebastião Madeira
Silvio Torres
PT

PSDB
Cunha Lina (PPB)
Roberto Brant
PT

João Paulo
José Frltsch

carlos Santana
Domingos Dutra

PDT
Airton Dipp

Ênio Baccl

Bloco (PSBlPMN)
José Carlos Sabóia

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

3 vagas

Nilson Gibson

Bloco (PLJPSDlPSC)
Francisco Horta

PDT
Serafim Venzon

LeonaJ Pavan

PSB
Sérgio Guerra

Ricardo Harácllo

PCdoB
Sérgio Miranda

Agnelo Queiroz

Secretária: Edia calheiros Bispo
Local: Serviço Com. Esp. - Anexo 11 Sala 12o-B
Telefones: 318-7066 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR À PROPOSTA DE
EMENDA À CONS.TlTUIÇÃO NSl 17J95, QUE
"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSmUIÇÃO
FED.ERAL11 (FlXANPO EM NO MíNIMO 5 E
NO MAXIMO 47 O NUMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)
Autor: Ant6n1o JOIIqulm

Proposição: PEe-17195

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: AntOnio Brasil (PMDB)
Titulares

Carlos Meiles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

AroIdo C9draz
José Coimbra
José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMEN.DA A CONSTlTl!IÇÃO NSl57,
DE 1995, QU.E "DA NOVA REDAÇAO AO ARTIGO 14, PAI:IAGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO
E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO).
Proposição: PEc-57J95

Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 VICe-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
22 Vtce-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Enedlto de Ura (PFL)
Titulares

Suplentes

Bloco (PFUPTB)
AntOnio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Ura
Hugo Lagranha

JoséTude
Júlio César
Mendonça Filho
Roberto Fontes

Emerson Olavo Pires
João Aimeida
Orclno Gonçalves

cancinho Mattos (PSDB)
Darcfsio Perondi
1 vaga
PPB

Aizira Ewerton
Bened"rto Guimarães

Darci Coelho
3 vagas

PSDB

PMDB
AntOnio Brasil
Olavo calheiros
1 vaga

Eujácio Simões

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Anexo 11 - Salas 131-e/135-C
Teletone: 318-70651706617052

PMDB
Suplen1H

PFlJPTB

carlos Apollnário
Genésio Bernardino
1 vaga

PPB
Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

Carlos Airton
Pedro Valadares (PSB)
1 vaga

José de Abreu
Vicente Arruda

Celso Russomanno
1 vaga

PT
João Fassarella
Sandra Starling

Ana Julia
João Paulo

PDT
Matheus Schmidt

Coriolano Sales

COMISSÃO ESPECIAL

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga

Gervásio Oliveira
Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões

Expedido Júnior (PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 Salas 131-C/135-C
Telefone: 318-70661706717052

COMISSÃO

Proposição: PEe-169195

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO!'lSTlTUIÇÃO
169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE
A REMUNERAÇÃO DE VEREADORES
E PREFEITOS MUNICIPAIS".
Proposição: PEC-169195

Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Garfos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)
Titulares

Antônio Geraldo
João Mellão Neto
José Tude
Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel
Roberto Rocha (PSDB)
Bloco (PPBIPL)

ValcIomiro Meger

Enivaldo Ribeiro
José Teles
Júlio Redecker

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carfos Pannunzjo (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)
Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PFLlPTB)

Darcfsio Perondi
José Luiz Clerot
Nestor Duarte

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

João Mellão Neto
José Jorge
JoséTude
Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel
Roberto Rocha (PSDB)

Darcísio Perondi
José Luiz Clerot
Nestor Duarte

Bloco (PPBIPL)

Nan Souza (PSL)
2 vagas

Enivaldo Ribeiro
José Teles
1 vaga

2 vagas
PSDB

PSDB

Antõnio Carlos Pannunzjo
Ayrton Xerez
1 vaga

Arthur Virgilio
Celso Russomanno
1 vaga

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

2 vaga
PT

José Machado
Tilden Santiago

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

José Machado
Tilden Santiago
PDT

PDT

Matheus Schmidt

José Maurício

Arthur Virgílio
Celso Russomanno
1 vaga

Antõnio Carfos Pannunzio

PT

Matheus Schmidt

José Maurício
PSB

PSB

Nilson Gibson

Autor: Fernando Gomes

Titulares

Suplentes

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nll169-A, DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS".

Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 Sala 131
Telefone: 318-70661706717052

Nilson Gibson

Bosco França (PMN)

Secretárl6: Francisco da Silva Lopes Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 Sala 131
Telefone: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

PCdoB

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE
O PROJETO DE LEI NR 856, DE 1995, DA
SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,
QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO
DO ARTIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Propos~io:PFL-11~

Socorro Gomes

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI NR 846, DE
1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO
GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL- E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

AukW:PoderExecuijvo

Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)
2 2 VICe-Presidente: Fausto Martello (PPB)
3 2 Vice-Presidente: L80nidas Cristino (PSDB)
Relator: José carlos Aleluia (PFL)

Titulares

Proposição: PL-846J95

Bloco (PFLIPTB)
EliseuMoura
Hugo Lagranha
João Iensen
Magno Bacelar
Mauro Fecury .
Mauro Lopes
Rubem Medina

Titulares

Chico da Princesa
José carlos Aleluia
José carlos Coutinho
José carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sérgio Barcellos

AntOnio Brasil
Marcelo Teixeira
Oscar Andrade
zaire Rezende
2 vagas

Bloco (PMDBlPSD/PSLlPSC)

Cunha Lima
Eujácio Sirnões
João Plzzolatti
Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

POT
Miro Teixeira

José Maurício

PSB
Gervásio Oliveira

Pedro Valadares

CunhaLirna
Eujácio Simões
João Pizzolatti
Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

PSOB

PT
Arlindo Chinaglia
2 vagas

2 vagas

Benedito Guimarães
Fausto Martello
FetterJúnior
Francisco Silva
Jair Bolsonaro
José Egydio

Ayrton Xerez
Jorge Anders
Koyu lha
Luiz carlos Hauly
Roberto Rocha

Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

Antonio Brasil
Marcelo Teixeira
Oscar Andrade
zaire Rezende

Bloco (PPBlPL)

PSDB
Eduardo Mascarenhas
L80nidas Cristino
Márcio Fortes
Mário Negromonte
Veda Crusius

EHseuMoura
Hugo Lagranha
João Iensen
Magno Bacelar
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Rubem Medina

Alberto Silva
Genésio Bernardino
João Thomé Mestrlnho
José Pinotti
Mário Martins
Moreira Franco

Bloco (PPBlPL)
Benedito Guimarães
Fausto Martelio
Fetter Júnior
Jair Bolsonaro
José Egydio
Pauderney Avelino

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMOBIPSOIPSL/PSC)
Alberto Silva
Genésio Bernardino
João Thomé Mestrlnho
José Plnotti
Moreira Franco
Paulo Trtan

Autora: Socorro Gomes

Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)
2 2 VICe-Presidente: Fausto Martello (PPB)
3 2 Vice-Presidente: Leônidas Cristlno (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Suplentes

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sérgio Barcellos

Jandira Feghali

Secretária: Brunilde Liviero carvalho de Moraes
Local: Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefone: 318-6874

I

I
I

Eduardo Mascarenhas
Leônidas Cristino
Márcio Fortes
Mário Negromonte
Veda Crusius

Jorge Anders
Koyu lha
Luiz carlos Hauly
Roberto Rocha
1 vaga

PT
carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

Arlindo Chinaglia
2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL

PDT

Miro Teixeira

José Mauricio
PSB

Gervásio Oliveira

Pedro Valadares
PCdoB

Socorro Gomes

Jandira Feghali

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-6874 e 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL
DESnNADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSnTUlçÃO
NR 43-A, DE 1995, QUE DÁ NOYA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSmUlçAO FEDERAL
(VOTO FACULTATIVO E INELEGIBILIDADE.)
Proposição: PEc-43J95

Autor: Rita Camata e Outros

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Bloco

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea
Paulo Lima
Rodrigues Palma
(PMD~DIPSUPSC)

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: ZUlaiê Cobra (PSDB)
Relator: Heráclito Fortes (PFL)
Titulares

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Hilário Coimbra
Magno Bacelar
Raimundo Santos
Zila Bezerra

Cláudio cajado
Heráclito Fortes
José Múcio Monteiro
Murilo Domingos

Nan Souza
Roberto Paulino
1 vaga
Bloco (PPB~L)

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
1 vaga

Cunha Lima
Francisco Horta
Francisco Silva
PSDB

Fátima Pelaes
Otávio Rocha
Salomão Cruz

Nicias Ribeiro
Roberto Santos
Zulaiê Cobra
PT

Confúcio Moura
2 vagas

Domingos Dutra
Luiz Mainardi

José Fritsch
Milton Mendes

Bloco (PPB~L)

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Autor: Nlclas Ribeiro

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Titulares

João Almeida
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi

Proposição: PEe-&9195

Bloco(PMD~D~SUPSC)

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
12 VICe-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)

Dumo Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

DESnNADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
a9-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAq AO
INCISO IV DO ART. 29 DA CONSnTUlçAO
FEDERAL". (NÚMERO DE VEREADORES)

Benedito Guimarães
2 vagas

PDT
Luiz Durão

LeonelPavan
PSB

PSDB

FlávioAms
Paulo Mourão
Ubiratan Aguiar
PT

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Locai: servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL

João Fassarella
João Paulo

Ana Júlia
1 vaga
PDT

Matheus SChmidt

Beto Lélis

Alexandre Cardoso

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feijó

Coriolano Sales
PSB

Gonzaga Patriota
Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

DESnNADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N21.151, DE 1995, QUE "DISCIPUNA A
UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Proposição: PL·1.151195

1 vaga

Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PedoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Iberê Ferreira
Laura cameiro
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson

Femando Gonçalves
Heráclito Fortes
Magno Bacelar
Urslcino Queiroz

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)
Lindberg Farias (PedoB)
Maria Bvira
1 vaga

Femando Gabeira
Udia Quinan
1 vaga

Bloco (PPBIPL)
Amaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetli
Wagner salustiano

Alzlra Ewerton
Jorge Wilson
Severino Cavalcanti

Vilson santini
Wemer Wanderer

Roberto Pessoa
Rogério Silva

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)
DUso Speráfico
Ivo Màinardi
Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro
Valdir CoIatto
1 vaga

André Pucclnelli
Roberto Paulino
4 vagas

Bloco (PPBIPL)
Augusto Nardes
Herculano Anghinetli
Hugo Biehl
Renato Johnsson
Roberto campos
Romel Anízio

Anivaldo Vale
Dilceu Sperafico
Mário cavallazzl
3 vagas

PSDB

PSDB

Celso Russomanno
salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Osrnânio Pereira
, Philemon Rodrigues
1 vaga

PT
Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

José Genoíno
Marta Suplicy

PDT
Vicente Andre Gomes

Sérgio Cameiro

Amon Bezerra
Ezídio Pinheiro
João Leão
Jovair Arantes
Sylvio Lopes

Adelson Ribeiro
AntOnio Aureliano
Olávio Rocha
Paulo Mourão
1 vaga
PT
Domingos Dutra
José Fritsch
Padre Roque

Ivan Valente
2 vagas

PSB
Fernando Lyra

PDT
Raquel Capiberib

secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

Renan Kurtz

Luiz Durão

PSB
Gervásio Oliveira

Beto Lélis

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE OS PROJETOS DE LEI N21.325, DE
1995, QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO
CADASTRO NACIONAL DE REGISTRO E
PROTEÇÃO DE CULTIVARES - C~RPC,
INSTITUI O DIREITO DE PROTEÇAO DE
CULTIVARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
E N2 1.457, DE 1996, QUE "INSTITUI A LEI DE
P~OTEÇÃO DE CULTlJARES
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".
Presidente:
12 Vtce-Presidente: ValcHr Colatto (PMDB)
2 2 Vtce-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
3 2 Vtce-Presidente: Paulo Mourão (PSDB)
Relator: carlos Melles (PFL)

Titulares

Socorro Gomes

Inácio Arruda

secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, ELIMINANDO O SEGUNDO TURNO
DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS.
ProposIção: PEC-22I95

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Abelardo Lupion
Aroldo Gedraz
carlos Menes
Nelson Marquezelli
Odílio Balbinotli

PCdoB

Autor: José Janene e OUtros

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vtce-Presidente: saulo Queiroz (PFL)
2 2 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
3 2 Vice-Presidente: Paulo Feij6 (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares
Betinho Rosado
Jaime Femandes
João Maia
José Borba
Ronivon santiago

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
saulo Queiroz

Corauci Sobrinho
Biseu Resende
Fátima Pelaes (PSDB)

Wilson Cunha

Theodorlco Ferraço

1 vaga

VadãoGomes

Bloco (PMOBIPSOJPSLJPSC)

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

PSOB

Henrique Eduardo Alves
Ivo Mainardi
1 vaga

Cipriano Corrêia
Emanuel Fernandes
Nelson Bornier

Edson Silva
Nelson Marchezan
Osmânio Pereira
PT

Bloco (PPBIPL)

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

A1zira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio
PSOB

POT

Adroaldo Streck
Firmo de castro
1 vaga
PT

Fernando Ferro
sandra Starling

Domingos Dutra
Ivan Valente

PSB

Raquel Capiberibe

Telefones: 318-706617067
COMISSÁO ESPECIAL

Matheus Schmidt

Coriolano sales
PSB

Gerváslo Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, sala -169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~STlTUIÇÃO ,
198J95 QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO E DA
NQVA REDAÇÃO AO ARTIGO_54, INCISO 11,
ALlNEA "A", DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL".
(ASSEGURA O MANDATO PARLAMENTAR,
MESMO ELEITO VICE)
Autor: Silvio Abreu

Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)
1g Vice-Presidente: Chicão Brigido (PMDB)
2 g VIce-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
3g VICe-Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
Relator: Luciano Pizzatto (PFL)
T~I~.

Beto Lélis

secretário: Francisco da Silva Lopes FHho
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11- sala 169-B

POT

Proposlçio: PEC-198/95

LeonelPavan

Silvio Abreu

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó

1 vaga

José Machado
1 vaga

Haroldo sabóia
José Pimentel

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~ À CONSTlTUIÇftO
N1l128, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO A
ALíNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA
Co~SmulÇÃoFEDERAL". ,
(ACUMULAÇAO DE CARGOS - ODONTOLOGO)
Proposlçio: PEC-128195

T~""

Suplentes
Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
Roland Lavigne

Bloco (PPBIPL)

José Múclo Monteiro
Raul Belém
Rodrigues Palma
Rubem Medina

Eudoro Pedroza
Rivaldo Macari
Roberto Paulino

José Egydio
Nilton Baiano
Robério Araújo

Aylson Motta
A1ceste Almeida
Jofran Frejat
PSOB

Bloco (pMOBIPSDIPSLJPSC)

AntOnio Feijão
Amon Bezerra
Otávio Rocha

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro
PT

Bloco (PPBlPL)

Álvaro Valle
AryValadão

Confúcio Moura
lvandro Cunha Lima
1 vaga

Anlbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Bloco (PFLlPTB)

Chicão Brigido
Genésio Bernardino
Marquinho Chedid

AntOnio Ueno
Mauro Feeury
Philemon Rodrigues
Ronivon Santiago

Bloco (PMOBJPSD/PSLIPSC)

S~~mn

Efraim Morais
Luciano Pizzatto
Maluly Netto
NelsonTrad

Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
19 VIce-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
2 g VIce-Presidente: Adylson Motta (PPB)
3g VIce-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Bonifácio de Andrada
José Janene

Arlindo Chinaglla
Waldomiro FIOravante

Eduardo Jorge
Humberto Costa

PDT

Renan Kurtz

Carlos Cardinal
PSB

Nilson Gibson

Gonzaga Patriota

secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Especiais. Anexo 11 - sala 169-B
Telefones: 318-706317066

Autor: Euler Ribeiro

Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
12 Vice-Presidente: Régls de Oliveira (PFL)
22 Vice-Presidente: Silvernani santos (PPB)
32 Vice-Presidente: Luciano Castro (PSOB)
Relator: Olavo Calheiros (PMDB)
Titulares

Suplentes

Ciro Nogueira
Hilário Coimbra
Hugo Rodrigues da Cunha
Wemer Wanderer

BIoco(PMD~SD~SUPSC)

Euler Ribeiro (S/Part.)
Melquíades Neto (PMN)
Olavo calheiros

Suplentes

Titulares
Bloco (PFUPTB)

Mário Martins
Rivaldo Macarl
1 vaga

José Unhares
OdelmoLeão
Silvemani Santos

3 vagas

Bloco (PP~L)

Alceste Almeida
Pedro Corrêa
Robério Araújo
3 vagas

Amon Bezerra
Fátima Pelaes
FlávioAms
Jovair Arantes

João FassareHa
Paulo Paim
Waldamiro FIOravante

Haroldo sabóia
Luiz Mainardi
Paulo Rocha
PDT

PT

João Fassarella
João Paulo

8eraflm Venzon

Renan Kurtz
PSB

PDT

Edson Ezequiel

Pedro Valadares

Alexandre Cardoso

PSB

Gonzaga Patriota

Ceci Cunha
Luiz Fernando
Márcia Marinho
Tuga Angerami
1 vaga
PT

Ademir Lucas
Ildemar Kussler
Itamar serpa

Femando Ribas Carii

Jofran Frejat
5 vagas

PSDB

PSDB

João Coser
Paulo Delgado

Confúcio Moura
Darcísio Perondi
José Aldemir .
saraiva Felipe
2 vagas

Lídia Ouinan
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo calheiros
Rita Camata
Simara Ellery
1 vaga

B.Sá

Bloco (PP~L)

B.Sá
Femando Torres
Luciano Castro

AroIde,de Oliveira
. Célia Mendes
Fernando Gomes
Jairo Azi
Ursicino Queiroz
ViCente Cascione
Werner Wanderer

Carlos Magno
Costa :=erreira
Fernando Gonçalves
José Coimbra
Laura Carneiro
Marilu Guimarães
Raimundo santos

~Ioco (PMD~SDIPSUPSC)

Bloco (PFUPTB)

Antônio dos santos
Nelson Marquezelli
Régis de Oliveira
VilmarRocha

Autor: Vic Pires Franco

Proposição: PL-464195

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 201, DE 1995, QUE "ALTERA O
PARÁGRAFO SÉTIMO DO ARTIGO 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(INELEGIBIUDADE DE PARENTES)
Proposição: PEe-201195

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARECERSOBRE O PROJETO DE LEI NS! 464, DE
1995, QUE "ESTABELECE CRITÉfUO$ DE PROTEÇÃO E DE INTEGRAÇÃOASOCIAL AÇlS
PORTADORES DE DERCIENCIA E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

PCdoB

Ubaldino Júnior

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-687417052

Inácio Arruda
Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Servo Especiais. Anexo 11 - sala 169-B
Telefones: 318-706617067

Ricardo Gomyde

COMISSÃO EXTERNA·
COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ACOMPANHÀR OS PROCEDIMENTOS Rt;LATlVOS À DEMARÇ.AÇÃO DAS .
TERRAS lNDlGENAS E AS QUESTOES DECORRENTES DESTE PROCESSO-

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇ~O
N2 4O, DJ: 1995, QUE "Al.TERA A REDAÇAO
DO PARAGRAFO SEGUNDO 00 ARTIGO 230
DA CONsnTUlçÃO FEDERA~A FIM DE
REDUZIR .liMITE DE IDADE DOS IDOSOS
PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBUCA".
Proposição: PEe-40195

Coordenador: sarney Filho (PFL)
Benedito Guirnarães (PPB) .
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)·
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
serviço de Comissões EsjJedais: Anexo 1/- saJ8 131-e- AJà Nova
Telefones: 318-7066/7065/7052_

Autor: MarquinhoChedid

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente: Agnaldo Timóteo (PPB)
3 2 Vice-Presidente: Leônidas Crlstino (PSDB)
Relator: Régis de Oliveira (PFL)

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS_DO GOVERNO FJ;PERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto
Albérico Cordeiro
Márcio Fortes
Ivo Mainardi
Carlos Alberto

Suplentes

Titulares
Bloco (PFUPTB)

Costa Ferreira

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Paulo Bornhausen
Régisde Oliveira

Lael Varella
Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

COMISSÃO EXTERNA

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta
1 vaga
Bloco (PPBIPL)

Agnaldo Tirnóteo
carlos camurça
Nilton Baiano
PSOB

DESTINADA ~ ACOMPANHAR, POR 60 DIAS, A
COMISSAO ESPECIAL DE MORTOS E
DESAPARECIDOS, INSTITUíDA PELA LEI
N2 9.14O, DE 4-12-95, NA VISITA À REGIÃO
Davi Alves Silva
SUL DO ESTADO DO PARÁ, ONDE OCORREU
Ushitaro Kamia
A GUERRILHA DO ARAGUAIA E PARA ACOM1 vaga-' 'PANHAR 9S TRABALHOS D,ª LOCAUZAÇÃO,
EXUMAÇAO E IDENTIFICAÇAO DOS CORPOS
DOS GUERRILHEIROS MORTOS

Arnaldo Madeira
José Chaves
Vittorlo MedioU

AntOnio Carlos Pannunzio
L60nidas Crlstino
Mário Negromonte

Aldo Arantes (PCdoB)
Confúcio Moura (PMDB)
Emerson Olavo Pires (PMDB)
Expedito Júnior (PPB)
Fernando Lopes (PDT)
Flávio Arns (PSDB)
Haroldo Lima (PCdoB)

PT
Alcides Modesto
João Paulo

Carlos santana
João Coser

Cunha Bueno
Fernando Ferro
Aroldo Cedraz
Simara EJlery

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11 - salas 131-C/135-C
-Ala Nova
Telefones: 318-7065/7061

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

Alberto Silva
Mário Martins
Oscar Andrade

salolÍ1ão Cruz (PSDB)
sarney Filho (PFL)
Sebastião Madeira (PSBBt
SilaS..Brasileiro (PMDB)

Jarbas Lima (PPB)
Lindberg Farias (PCdoB)
Nilmárlo Miranda (PT)
Pedro Valadares (PSB)
Pedro Wilson (PT)
Roberto Valadão (PMDB)

COMISSÃO EXTERNA

POT

PARA LEVANTAR A QUESTÃO DO GARIMPO DE
SERRA PELADA, DA VALE DO RIO DOCE E DA
ÁREA DE EXPLORAÇÃO DA JAZIDA DE OURO
DA SERRA LESTE DO ESTADO DO PARÁ

Vicente André Gomes

5erafim Venzon
PSB

Raquel Capiberibe

Ubaldino Júnior

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li-Saia 169-B
Telefone: 318-687417052

I

Antônio Feijão (PSDB)
Elton Rohnelt (PSC)
Giovanni Queiroz (PDT)
José Prlante (PMDB)

Paulo Rocha (PT)
Philemon Rodrigues (PTB)
Ronivon santiago (PFL)
Sebastião Madeira (PSDB)

Subsecretaria de Ediç6es Técnicas do Senado Federal

COMPACT OISK

coIROM

- Nonnas jurídicas de hierarquia superior (leis, decretos, decretos-Ieis etc.) com base no Banco de
Dados "NJUT - Nonnas Jurídicas", de fonna referencial contendo texto integral da ConstituiçAo,
disponfvel no Sistema de InfonnaçAo do Congresso Nacional- SICON, do Prodasen.
- O acervo inclui, além de 3.988 documentos anteriores a 1946, dados infonnativos da legislaçAo
posterior àquele ano provenientes das seguintes fontes:
- Diário OfIciai da Unilo (a partir de 1808)

- Diário OFiciai da União (acervo micrográfico do período 193011954)
- Diário do Congresso I - Câmara (8 partir de 1888)
- Diário do Congresso 11- senado (a partir de 1888)
- Diário da Justiça (a partir de 1925)

- Trimestralmente será editada uma nova versA<> do CD-ROM NJUT com dados atualizados.
- O pedido deverá ser acompanhado de depósito bancário a ser realizado na Caixa EconOmica
Federal em nome da FUNDASEN, ag!ncia 0005, operação 006, conta n- 950.056-8.

Valor unitirio: R$ 15,00
Despesas postais: R$ 5,00

,

""

.

DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
,

.

~

,

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL
Assinatura sI o porte

R$31,OO

Porte do Correio

R$ 96,60

Assinatura c/porte

R$ 127,00 (cada)

Yalor do número avulso

R$ 0,30

Os pedidos devem seracompanhados de cheque pagável em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento
pela Caixa Econômica Federal- Agência 1386 - PAB-CEGRAF, conta corrente n° 920001-2 e10u pelo Banco do Brasil
- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente nO 55560204/4, a favor do

,

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.

EDiÇÃO DE HOJE: 200 PÁGINAS

