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OFICIOS

NO 137/86 - PFL - Do Senhor Deputado José
Lourenço, Lider do Partido, indicando o nome do
Senhor Deputado Paulo Xavier para integrar, na
qualidade de membro efetivo, a Comissão de Agri
cultura e Política Rural, em substituição ao Senhor
Deputado Antonio Gomes.

N" 127/86 - Da Senhora Deputada Cristina tava
res, Presidente da Comissão de Comunicação e Infor
mática, participando que aquele órgão técnico deci
diu convidar o Senhor Paulo de Tarso Flecha Lima,
Secretário-Geral do Ministério das Relações Exterio
res, para, na qualidade de Chefe da Missão Brasileira
na Reunião Brasil-EUA sobre a reserva de mercado
nacional de Informática, fazer uma exposição a res
peito do referido encontro, e, solicitando, nos termos
regimentais, a marcação da data para a realização da
citada exposição.

COMUNICAÇÕES

Da Senhora Deputada Irma Passoni, Líder do Par
tido dos Trabalhadores - PT, comunicando que o
Senhor Deputado José Genoino estará exercendo a
Vice-Liderança do Partido no dia 19-8-86.

Do Senhor Deputado Marcelo Linhares, Presiden
te do Grupo Brasileiro da Associação Interparlamen
tar de Turismo enviando relatório acerca da 12' Reu
nião da citada Associação.

PROJETOS A IMPRIMIR

Projeto de Lei n" 2.623-A, de 1983 (Do Sr. Santi
nho Furtado) - Determina que as importâncias rc
colhidas ao FGTS tenham remuneração igual a das
cadernetas de poupança; tendo pareceres: da Comis
são de Constituição c Justiça, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa; da Comissão de
Trabalho, pela aprovação, com emenda; e. da Comis-

são de Finanças, pela aprovação, com adoção da
emenda da Comissão de Trabalho.

Projeto de Lei n" 3.235-A, de 1984 (Do Sr. Epitácio
Cafeteira) - Concede moratória de débitos fiscais
circunscrita à área da SUDENE e determina outras
providêncas; tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação;
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
pela rejeição, contra os votos em separado dos Se
nhores Djalma Bessa e Renato Johnsson; e, da Co
missão de Finanças, pela rejeição, contra oS votos do
Senhor Wilson Vaz e em separado do Sr. José Carlos
Fagundes.

Projeto de Lei n" 3.423-A, de 1984 (Do Sr. Ricardo
Ribeiro) - Institui o exame médico obrigatório para
presidiários, e determina outras providências; tcndo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla
tiva e, no mérito, pela aprovação; e, da Comissão de
Saúde, pela aprovação, com emenda.

Projeto dc Lei n9 3.695-A, de 1984 (Do Sr. Adail
Vettorazzo) - Modifica disposições da Lei n9 6.766,
de 19 de dezembro de 1979, qUe. "dispõe sobre o par
celamento do solo urbano"; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da Comis
são de Interior, pela aprovação.

Projeto de Lei n" 4.272-A, de 1984 (Do Sr. Paulo
Marques) - Regula a profissão de Corretor de Segu
ros, de Capitalização e de Previdência Privada e dá
outras providências; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça, peja constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa; e, da Comissão de
Trabalho, pela aprovação, com emendas; e, da Co
missão de Finanças, pela aprovação, com adoção das
emendas da Comissão de Trabalho.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei n9 8.101, de 1986 (Do Sr. Octacilio
de Almeida) - Extingue a Fundação Faculdade Re
gional de Medicina de São José do Rio Preto, Estado
de São Paulo, e dá outras providências.

ERRATA

(Republica-se por ter saído com incorreções no
DCN de 3-6-86, página 5I33, coluna 3):

Projeto de Lei n' 7.675, de 1986 (Do Sr. Amaral
Netto)

SEÇÃO ORDINÁRIA DO DIA 19-8-86

IV - Pequeno Expediente

BENEDITO MONTEIRO - Inconc1usão do pro
cesso de reforma agrária nas áreas desapropriadas no
Pará. Maior amparo governamental aos eolonos as
sentados no Estado.

FRANCISCO AMARAL - Necrológico do pin
tor Aldo Cardarelli.

JOSÉ GENOINO - Pesca ilegal do boto rosa na
Amazónia.

AMAURY MÜLLER - Dívida das empresas es
tatais. Antecipação do horário de verão. Exoneração
do Delegado Regional da SUNAB no Estado de São
Paulo,

JOÃ0 BATISTA FAGUNDES - Criação de
zona de livre comércio de exportação e importação
em Boa Vista, Território de Roraima, Construção de
rodovia entre a fronteira do Brasil e Georgetown,
República da Guiana.

CÉSAR CALS NETO - Projetos executados pelo
orador à frente da Prefeitura Municipal de Fortaleza,
Estado do Ceará.

FARABULINI JÚNIOR - Redução de despesas
administrativas na Caixa Económica Federal.

OCTACILIO QUEIROZ - Aproveitamento da
energia solar no País.

SAULO QUEIROZ - Indefinição do papel do
Banco do Brasil na política econômica governamen
tal. Politica de pessoal da instituição.

SIQUEIRA CAMPOS - Insuficiência do índice
de reajustamento do Valor Básico de Custeio.

DIONISIO HAGE - Décimo quinto aniversário
do inicio das atividades empresariais do Sr. Carlos
José de Oliveira Santos.
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ALTAIR CHAGAS - Repúdio do povo de Saba
rá, Estado de Minas Gerais, à pretensão da Compa
nhia Vale do Rio Doce de instalar ramnl ferroviário
na área urbana do Municipio.

V - Grande Expediente

DARCY PASSOS - Quadro eleitoral paulista.
Perfil do candidato peemedebista ao Governo do Es
tado.

VI - Ordem do Dia

FRANCISCO AMARAL, SIQUEIRA CAM
POS, MYRTHES BEVILACQUA, AMILCAR DE
QUEIROZ - Apresentação de proposições.

AMARAL NETTO - Comunicação, como Líder,
sobre decisão do Ministro Leônidas Pires Gonçalves,
do Exército, de retirada de cavalos de particulares de
áreas de quartéis. Impunidade dos envolvidos nos es
cândalos financeiros em Governos anteriores. Decla
rações do Deputado Epitâcio Cafeteira, na Cóíii.issão
do Sistema Fundiârio da Terra. Viagem de funeio-
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nârios do Poder Executivo aos Estados Unidos da
América em apoio à visita que o Sr. Presidente José
Sarney fará àquele país.

AMAURY MÜLLER - Comunicação, como
Líder, sobre compromissos do Governo da Nova Re
pública. Paradeiro dos veículos oficiais dcsativados
pelo Governo da Velha República. Transação de
imóveis entre a Telebrás e a Telebrasília.

JOSÉ GENOINO - Comunicação, como Líder,
sobrc movimentos grevistas e demissào em massa de
trabalhadores em face do Plano Cruzado.

ÉLQUISSON SOARES - Comunicação, como
Líder, sobre papel do Banco do Brasil e do Bradesco
no Sistema Financeiro Nacional

DARCY PASSOS - Comunicação, como Líder,
sobre ngradecimentos à Liderança do PDS pelo reco
nhecimento da atitudc do Ministro Leônidas Pires
Gonçalves, do Exército, de retirada de cavalos de
particulares de áreas de quartéis. Paradeiro dos veí-
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cuias oficiais desativados pelo Governo da Velha Re
pública. Desativação, pela Telebrás, de investimentos
imobiliários. Participação, nos movimentos grevistas
do passado, de personalidades da Nova República.
Movimentos grevistas na empresa Ford do Brasil.
Papel do Banco do Brasil no Sistema Financeiro Na
cional. Oportuna resposta ao Líder do PDS sobre de
núncia de favorecimento de empresas do Sr. Ministro
Dilson Funaro, da Fazenda, em financiamentos obti
dos junto à Sudam.

VII - Designação da Ordem do Dia

VIII - Encerramento

2 - MESA (Relação dos membros)

3 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI
DOS (Rclação dos membros)

4 - COMISSOES (Relação dos membros das
Comissõcs Permanentes, Especiais, Mistas e de In
quérito)

Ata da 107{l Sessão, em 19 de agosto de 1986
Presidência do Sr. Humberto Souto, ]'I-Vice-Presidente.

ÀS. /3:00 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

Humberto Souto.

Acre

Wildy Vianna - PMDB.

Amazonas

Josué de Souza - PFL.

Pará

Benedicto Monteiro - PMDB; Brabo de Carvalho
PMDB.

Maranhão

Edison Lobão - PFL; José Burnett - PDS.

Piauí

Freitas Neto - PFL.

Ceará

Flávio Marcílio - PDS; Marcelo Linhares - PDS;
Manro Sampaio - PMDB; Moysés Pimentel- PMDB:

Rio Grande do Norte

Agenor Maria - PMDB; Vingt Rosado - PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS; Paulo Xavier - PFL.

Pernambuco

Geraldo Melo - PMDB; José Jorge- PFL; Oswaldo
Lima Filho - PMDB.

Alagoas

Oséas Cardoso - PMDB.

Sergipe

Adroaldo Campos - PMDB.

Bahia

Elquisson Soares - PDT; Fclix Mendonça - PTB;
Gorgônio Neto - PMDB; João Alves - PFL.

Espírito Sauto

Myrthes Bevilacqua - PMDB; Nyder Barbosa 
PMDB.

Rio de Janeiro

Amaral Netto - PDS; Carlos Peçanha - PMDB;
Daso Coimbra - PMDB; Figueiredo Filho - PDS; lá
zaro Carvalho - PFL.

Minas Gerais

Christóvam Chiaradia - PFL; Homero Santos 
PFL; Isracl Pinheiro - PMDB; Maurício Campos 
PFL; Melo Freire - PMDB; Pimenta da Veiga 
PMDB; Wilson Vaz - PMDB.

São Paulo

Airton Soares - PMDB; Darcy Passos - PMDB; Jo
sé Genoino - PT; Theodoro Mendes - PMDB.

Goiás

Aldo Arantes - PMDB; Fernando Cunha - PMDB;
Siqueira Campos - PDe.

Mato Grosso

Milton Figueiredo - PMDB.

Mato Grosso do Sul

Saulo Queiroz - PFL; Ubaldo Barém - PDS.

Paraná

Ary Kffuri - PDS; Celso Sabóia - PMDB; Manrício
Fruet - PMDB; Oscar Alves - PSC; Walber Guima
rães - PMDB.

Santa Catarina

Evaldo Amaral- PFL; Luiz Hcnriquc- PMDB; Pe
dro Calin - PFL.

Rio Grande do Sul

Amaury Müller - PDI; João Gilberto - PMDB'
Lélio Souza - PMDB; Oly Fachin - PDS; Pedro Ger:
mano - PDS.

Roraima

Joào Batista Fagundcs - PMDB.

O SR. PRESlDE:"ITE (Humbcrto Souto) - A lista de
presença registra o comparecimento de 64 Senhores De
putados.

Está aberta a sessão.
Sob a protcção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão

anterior.

II - O SR. JOÃO BATISTA FAGUNDES, servindo
com 2'-Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações, assinada.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) - Passa-se
a leitura do expediente.

O SR. AMAURY MÜLLER, servindo como 2'
Secretário, procede à leitura do seguinte.

III - EXPEDIENTE
OFICIOS

Do Sr. Deputado José Lourenço, Líder do PFL, nos se
guintes termos:
Oficio n' 137/86-PFL Brasília, 13 de agosto de 1986.

Senhor Presidente:
Nos tcrmos regimentais, indico a V. Ex' o nome do Se

nhor Deputado Paulo Xavier para integrar, como titu
lar, a Comissão de Agricultura e Política Rural, em vaga
decorrente de renúncia ao mandato, do Senhor Deputa
do Antõnio Gomes.

Outrossim, indico o nome do Deputado Paulo Xavier
para a 2' Vice-Presidência daquela Comissão destinada
ao Partido da Frente Liberal.

Vnlho-me da oportunidade para renovar a V. Ex'
meus protestos de elevado apreço e consideração. - Jo
sé Lourenço, Líder do PFL.

Da Sm. Deputada Cristina Tavares, Presidente da Co
missão de Comunicação e Informátiea, nos seguintes ter
mos:
Ofício n' 127/86 Brasília, 14 de agosto de 1986.

Senhor Presidente
Comunico a V. Ex' que csta Comissão, nos termos re

gimentais, deliberou convidar o Sr. Paulo Tarso Flecha
de Lima, Secretário-Geral do Ministério das Relações
Exteriores, para, como Chefe da Missào Brasileirn na
Reunião Brasil-EUA, sobre a rescrva do mercado nacio
nal de informática, realizada em Paris no dia li do cor
rente, fazer uma exposição acerca do referido encontro.

De acordo com o que dispõe o § 8' do art. 41 do Regi
mento Interno desta Casa, solicito de V. Ex' o especial
obséquio de determinar dia c hora para a realização da
referida exposição.

Sugiro O dia 28 próximo às 10 horas.
Aproveito a oportunidadc para renovar a V. Ex' pro

testos de estima e consideração. - Cristina Tavares, Pre
sidenta.
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COMUNICAÇÕES,
Da Sr' Irma Passoni, Líder do PT, nos seguintes ter

mos:
Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência, nos termos regimen

tais, que o Deputado José Genoíno, exercerá a Vice
Liderança do PT no dia [9-8-86.

Sala das Sessões, 19 de agosto de 1986, - Irma R. Pas
soni, Líder do PT.

Do Sr. Deputado Marcelo Linhares, Presidente do Gru
po Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo,
nos seguintes termos:

ASSOCIAÇÃO INTERPARLAMENTAR DE TURIS
MO

Grupo Brasileiro

12' Reunião do Comitê de Membros Afiliados da
Organização Mundial de Turismo - Lisboa - Portugal

27 e 28 de maio de 1986

Senhor Presidente:
O Comitê de Membros Afiliados da Organização

Mundial de Turismo fez realizar na cidade de Lisboa 
Portugal, sua 12' Reunião, a que compareceu o Grupo
Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo,
como membro afiliado e detentor de Vice-Presidéncia do
Comitê, através de seu Presidente, Deputado Marcelo
Linhares,

Relatório

Finalidades do Comitê

Composto, na sua maioria, por entidades internacio
nais, intergovernamentais e não governamentais, além
de sociedades comerciais, o Comitê se rege por rcgula

-menta próprio e promove reuniões com a finalidade de
discutir matéria de interesse da Organização Mundial de
Turismo e que se vinculam mais diretamente a essa cate
goria de mebros da OMT. O resultado dos debates é
apresentado em Assembléia-Geral da Organização para
que se transformem ou não em Resoluções após aprecia
do em Plenário.

Delegação

O Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar
de Turismo - membro afiliado da OMT - se fez repre
sentar na 12' Reunião do Comitê de Membros Afiliados
com a seguinte Delegação:

Deputado Marcelo Linhares - Chefe da Delegação
Deputado Francisco Rol1emberg
Deputado Ossian Araripe
Deputado Orlando Bezerra
Deputado João Carlos de Carli
Deputado Antônio Câmara
Deputado Ary Kffuri
Deputada Myrthes Bevilacqua
Assessores:
Sr' Dqrothy Prescott
Sr. José Fábio dc Andrade Mendes - jornalista

Dos Participantes

Participaram da 12' Reunião, 52 (cinqüenta c dois)
membros do Comitê, dentre eles o Grupo Brasileiro da
Associação Interparlamentar de Turismo, compenente
da Mesa Diretora, através de seu Presidente, Deputado
Marcelo Linhares.

Apresentou-se como aspirante â aceitação do Comitê,
a empresa, "SYRIAN ARAB CO FOR HOTELS ANO
TOURISM", representada por M. Mahmaoud Dannou
ra,

Das Sessões e da Ordem do Dia

Após a sessão de abertura, com a presença do Senhor
Willibald Pahr, Secretário-Geral da OMT, foi discutida
e aprovada a Ordem do Dia constante do documento
CMA/12/0df.Prov" cujos 13 pontos foram apreciados
no decorrer dos dias de reuniões.

Eventos Sociais

O Senhor J. A. Bodlender, da empresa Horwath &
Horwath LDT, membro afiliado da Organização Mun
dial de Turismo, detentora de uma Vice-Presidencia do
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CMA, ofereceu jantar de confraternização aos membros
participantes da 12' Reunião do Comitê.

Por iniciativa da Mesa Diretora do Comitê foi ofereci
do coquetel de encerramento da reunião com o compare~

cimento de todos os integrantes do Encontro,

Dolo de Nova Reunião

For marcada nova Reunião do CMA para data e local
coincidentes com a 7' Assembléia-Geral da Organização
Mundial de Turismo, a realizar-se em 1987 em Madrid,
Espanha.

Este é o relatório que o Grupo Brasileiro da Asso
ciação Interparlamentar de Turismo submete ao conhe
cimento da Casa. - Marcelo Linharcs, Presidente.

PROJETO DE LEI
N9 2.623-A, de 1983
(Do Sr. Santinho Furtado)

Determina que as importâncias recolhidas ao
FGTS tenham remuneração igual a das cadernetas de
ponpança; tendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justica, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa; da Comissão de Trabalho,
pela aprovação, com emenda; e, da Comissão de Fi
nanças, pela aprovação, com adoção da emenda da
Comissào de Trabalho.

(Projeto de Lei n' 2.623, de 1983, tendo anexado
os de n's 3.033/84 e 6.339/85, a que se referem os

pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. I' As importâncias recolhidas a6 Fundo de Ga

rantia por Tempo de Serviço - FGTS, do trabalhador
serão remuneradas nos mesmos valores conferidos às ca
dernetas de poupança.

Ar!. 2' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Ar!. 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O regime de estabilidade do emprego veio a ser substi
tuido pela instituição do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, ao qual são recolhidos percentuais relativos
ao salário do Trabalhador e que lhe serão entregues
quando das rescisões de trabalho.

As importâncias ali retidas vencem juros e correção
monetária muito aquém da realidade econômico
financeira que o País hoje atravessa, E quando o empre
gado receber seu FGTS este jâ está bastante defasado em
relação ao crescente aviltamento de nossa moeda.

Achamos, portanto, ser medida das mais justas que o
dinheiro do trabalhador enquanto retido tcnha a mesma
remuneração conferida às cadernetas de poupança, que
atingem índices bem maiores embora ainda abaixo da in
flação,

Seria forma ideal de conter as tensões sociais diante do
expectro sinistro do desemprego que assola o País, ofere
cendo maior soma de recursos ao trabalhador despedi
do.

Certo da compreensão de nossos ilustres Pares, espe
ramos a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 1983. - Santinho
Furtado.

PROJETO DE LEI
N' 3.033, de 1984

(Do Sr. Luiz Henrique)

Estabelece que o valor dos depósitos do FGTS não
poderão render menos que as cadernetas de poupança,
regidas pelo Sistema Financeiro da Habitação, e dá
outras providências.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 2,623, de 1983,
nos termos do art. 71 do Regimento Interno.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' Os Depósitos do Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço não poderão render menos que os efe
tuados em cadernetas de poupança, regidas pelo Sístema
Financeiro da Habitação.

Art, 2' Apurado valor da remuneração menor que o
das cadernetas de poupança, o beneficiário do FGTS po
derá requerer, na hora do saque, perante a própria insti
tuição financeira em que estiver depositada sua conta
vinculada, a liberação da diferença que se verificar.
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Ar!. 3' Esse requerimento, porém, poderá ser feito a
qualquer tempo, garantindo-se, sempre, ao titular da
conta vinculada os respectivos juros e correção mone
tária previstos na legislação do FGTS,

Ar!. 4' Correção por conta do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço as despesas com o pagamento das
diferenças verificadas.

Ar!. 5' O Poder Executivo regulamentará, por de
creto, esta lei, no prazo de 30 dias.

Art. 6' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário.

J nstificação

Via de regra, as contas vinculadas ao Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço vêm rendendo menos que
as cadernetas de poupança, seja em razão da eliminação
da tabela de juros progressivos, previstos na redação ori
ginal da Lei n' 5,107, de 13 de setembro de 1966; seja em
razão da política recessiva e do arrocho salarial que o
Governo impôs, de forma perversamente crescente, aos
trabalhadores, através dos Decretos-leis salariais n's
2.012, 2.024, 2.045, 2.064 e 2.065, que advieram a partir
de 25 de janeiro de 1984.

O Sistema Financeiro da Habitação baseia seu custeio
em duas fontes principais: o FGTS e a poupança das ca
dernetas. Não é justo, pois, que o trabalhador, em favor
de quem o Fundo representa uma reserva contra a dis
pensa, receba uma remuneração de sua conla menor do
que os aplicadores das cadernetas.

O projeto é simples, Procura proteger () trabalhador,
contemplando-lhe com o valor da diferença verificada
entre o que rendeu sua conta vinculada e a caderneta de
poupança. Garante, também, a reclamação desse direito
a qualquerr tempo, sem prazo prescritório, o que se justi
fica pela razão de o FGTS estar rendendo, sempre, juros
e correção. E, por isso, se prevê o pagamento desses títu
los sobre as diferenças em atraso.

Decreto governamental estabelecerá, pelo projeto, os
critérios burocráticos de movimentação dessas dife
renças, formas de requerê-Ias etc...

A fonte de custeio está evidentemente prevista. É o
próprio FGTS, que, aliás, não deveria remunerar as con
tas do FGTS com rendimentos menores que o da pou
pança.

Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 1984, - Luiz Hen
rique.

PROJETO DE LEI
N' 6,339, de 1985

(Do Sr. Leur Lomanto)

Determina o reajuste do valor do FGTS com a
mesma taxa de juros aplicada à caderneta de pon
pança.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n' 2.623, de 1983,
nos termos do artigo 71 do Regimento Interno.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O item 36 da Legislação Complementar rela

tiva ao FGTS, da Consolidação das Leis do Trabalho,
passa a ter a seguinte redação:

"A capitalização dos juros nas contas vinculadas
é feita à taxa aplicada à caderneta de poupança."

Parágrafo único. O disposto neste artigo se apli
ca aos subitens do item 36 e aos demais dispositivos
do FGTS onde couber."

Ar!. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Ar!. 3' Revogam-se as disposições em contrârio.

Justificação

O Governo utiliza, a título de empréstimo ao BNH, os
recursos do FGTS, remunerando-os com a correção mo
netária e juros de 0,25% ao mês (3% ao ano). As empre
sas recolhem junto aos bancos depositários trinta dias
após o mês de referência, e só 45 dias depois o dinheiro é
repassado para o BNH. O estabelecimento bancário gira
durante 45 dias com esse dinheiro e obtém grandes lu
cros, isto à custa de recursos destinados a projetos so
ciais e, em última instância, ao trabalhador.
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É nítida a desvantagem do trabalhador, cujo FGTS
não acompanha o índice de valorização que seria obtido
se o mesmo fosse vinculado à poupança, que proporcio
na ganho real de 0,5% ao mês, atualmente.

São tantos os artifícios empregados pelas empresas e
pelos bancos depositários para reter os recursos que se
rão repassados ao BNH, que o perdedor acaba sendo o
trabalhador e os ganhadores os investidores do open
market.

Nossa proposição visa à garantia do valor do FGTS
como patrimônio valioso dos trabalhadores. - Leur Lo
manto.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS

COMISS(JES PERMANENTES

ORDEM DE SERVIÇO
POS 2/78, DE 21-12-78
Instruções sobre o FGTS

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

CAPITULO II
Das contas vinculadas

SEÇÃO I
Abertura, lançamento e encerramento

36. A capitalização dos juros nas contas vinculadas é
feita à taxa de 3% (três por cento) ao ano, ressalvado o
disposto no subitem 36.1

36.1 Para as contas vinculadas dos empregados op
tantes em 22 de setembro de 1971, correspondentes a
contratos de trabalho vigentes naquela data, a capitali
zação de que trata este item continuará a ser feita, com
base no tempo de serviço do empregado na empresa, a
partir da opção, na seguinte progressão de taxas anuais:

a) 3% (três por cento) durante os dois primeiros anos
de permanência do empregado na mesma empresa;

b) 4% (quatro por cento) do terceiro ao quinto ano de
permanência do empregado na mesma empresa;

e) 5% (cinco por cento) do sexto ao décimo ano de
permanência do empregado na mesma empresa;

d) 6% (seis por cento) do décimo primeiro ano de per
manência do empregado na mcsma empresa em diante.

36.2 No caso de rescisão ou de extinção do contrato
de trabalho, cessará a progressão a que se refere o subi
tem 36.1, passando a capitalização a ser feita à taxa de
3% (três por cento) ao ano, ressalvadas as hipóteses de
que trata o subitem 36.7.

36.3 Nos casos de elevação da taxa de juros, a nova
taxa entra em vigor no primeiro trimestre civil do ano
subseqàente àquele em que o empregado houver comple
tado o necessário prazo de permanência na mesma em
presa e, no caso de redução, a partir do trimestre civil se
guinte àquele em que se verificou a rescisão ou extinção
do contrato de trabalho.

36.4 A taxa de juros aplicáveis às contas dos trabalha
dores avulsos é sempre de 3% (três por cento) ao ano.

36.5 Ocorrendo rescisão, por justa causa, do contrato
de trabalho de empregado optante, ê devido o crédito de
JCM, à taxa de juros de 3% (três por cento), no trimestre
civil imediatamente seguinte, tomando-se como base do
cálculo o saldo existente no primeiro dia útil do trimestre
civil da rescisão, deduzida a parcela de JCM objeto da
reversão.

36.6 Quando a inobservância do disposto no subitem
36.3, no tocante à redução da taxa de juros, resultar do
não-recebimento, em tempo hábil, da comunicação refe
rente ao afastamento de empregado optante, o Banco
Depositário não estará sujeito à realização de estorno do
valor do JCM creditado na conta vinculada do emprega
do.

36.7 Nos casos de aposentadoria ou morte de empre
gado optante, a taxa de juros em vigor na data da resci
são ou extinção do contrato de trabalho não sofrerá alte
ração até a realização do saquc total da conta vinculada.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

I - Relatório

Trata este projeto de determinar que as importâncias
recolhidas ao FGTS sejam remuneradas nos mesmos va
lores conferidos às cadernetas de poupança.

Diz o autor na justificação:

"Achamos, portanto, ser medida das mais justas
que o dinherio do trabalhador enquanto retido te
nha a mesma remuneração conferida às cadernetas
de poupança, que atingem índices bem maiores em
bora ainda ahaixo da inflação.

Seria forma ideal de conter as tensões sociais
diante do espectro sinistro do desemprego ao traba
lhador quando despedido."

É o relatório

II - Voto do Relator

Examinado o projeto à luz das recomendações regi
mentais do art. 28, § 4', constata-se que o mesmo pode
continuar tramitando.

Não existe ofensa aos preceitos da Lei Maior, especial
mente àqueles que dizem respeito, mais de perto, com o
exame que este Colegiado deve proceder.

A matéria sobre a qual se legisla está reservada à
União (art. 8', item XVII, alínea b), podendo ser editada
lei ordinária (art. 46, item II1).

É perfeitamente lícito ao Deputado Federal propor o
tema à deliberação da Casa, conforme a norma do art.
56, eis que não existe reserva desta iniciativa ao Presiden
te da Rcpública (arts. 57 e 65, dentre outros) nem aos
Tribunais Superiores (art. 115, lI).

A técnica legislativa é a que se recomenda.
Em face do exposto, voto pela constitucionalidade, ju

ridicidade e boa técnica legislativa deste Projeto de Lei n'
2.623/83.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 1986. - Wag
ner Lago, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião or
dinária de sua TUrma "B" realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Projeto de Lei n' 2.623/83, nos termos do
parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Leome
Belém, Presidente; Gorgônio Neto e José Tavares, Vice
Presidente; Djalma Bessa, Júlio Martins, Nilson Gibson,
Brabo de Carvalho, João Divino, Jorge Carone, Sérgio
Murilo, Pimenta da Veiga, Matheus Schimidt, José Ge
noino e Wagner Lago.

Sala da Comissão, 13 de novembro de 1984. - Leorne
Belém, Presiderlle - Wagner Lago, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO

I - Relatório

A proposta contida no Projeto de Lei n' 2.623/83 bus
ca, conforme noticiado na ementa, equiparar a remune
ração das contas vinculadas do FGTS à que é creditada
nos depósitos relativos à poupança.

Em sentido semelhante é a proposição anexada (Proje
to de Lei n' 3.033/84), diferindo esta apenas na possibili
dade, dedutível da redação de seu art. I', de que as con
tas do FGTS venham a render até mais que as cadernetas
de poupança, pois os rendimentos desta são fixados·
como parâmetro mínimo para as primeiras.

Prevê, ainda, o projeto anexado a faculdade dada ao
beneficiário da conta do FGTS de exigir, mediante re
querimento, caso note que sua conta rendeu menos que
as de caderneta de poupança, a complementação no mo
mento do saque perante a própria instituição deposi
tária.

O projeto principal foi analisado na Comissão de
Constituição e Justiça, onde recebeu parecer pela consti
tucionalidade, jurídicidade e técnica legislativa.
Compele-nos analisar a matéria em sell mérito, em cum
primento do disposto no art. 28, § 18, do Regimento In
terno.

É o relatório.
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As duas propostas sob exame conferem ampla justiça
ao trabalhador. Enquanto qualquer caderneta de pau

. pança tem remuneração mínima de 6% ao ano, com capi
talização mensal. este é o percentual máximo incidente
sobre as contas de depósitos do FGTS - a maioria ren
de apenas 3% ao ano, nos termos do art. 4' da Lei n'
5.107/66, modificada pela Lei n' 5.705/71 -, capitalizá
vel só trimestralmente.

A diferença é brutal quando se sabe quc os recursos
captados por meio da poupança têm a mesma destinação
daqueles referentes ao FGTS, rendendo suas aplicações
um mesmo percentual.

Urge realmente a equiparação pretendida.
Seria conveniente, entratanto, que, para não ocorrer

futura dúvida na interpretação da lei, a modificação sob
proposta fosse feita na própria Lei n' 5.107/66,
revogando-se a capitalização limitada a 3% anuais, pois
caso contrário, sempre poderá ocorrer a diferença preco
nizada no projeto anexado. Ou seja, os juros serão sem
pre contabilizados a menor, dependendo sempre da ini
ciativa do beneficiârio da conta a fiscalização da equipa
raçào.

Nesse sentido oferecemos emenda em anexo.

II - Voto do Relator

Nosso parecer é favorável à aprovação do Projeto de
Lei n' 2.623, de 1983, com a alteração preconizada na
emenda anexada, prejudicado o de n' 3.033/84.

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 1985. - Júlio Cos
tamilan, Relator.

EMENDA
(Ao Projeto de Lei n' 2.623, de 1983)

Dê-se à cmenta e ao art. I' do projeto a seguinte re
dação:

"Altera o art. 4' da Lei n' 5.107, de 13 de se-'
tembro de 1966, que cria o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providências."

Art. l' O art. 4' da Lei n' 5.107, de 13 de setembro
de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ar!. 4' A capitalização dos juros dos depósi
tos mencionados no art. 2' será feito na mcsma pe
riodiocidade e à taxa nunca inferior às adotadas
para os depósitos relativos a cadernetas de pou
pança vinculadas ao Sistema Financeiro de Habi
tação."

Sala das Reuniões, 20 de agosto de 1985. - Júlio Cos
tamilan, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, em reunião ordinária de sua
Turma "An, realizada em 20-11-85, opinou, unanime
mente, pela aprovação do Projeto de Lei n' 2.623/85,
nos termos da Emenda apresentada pelo Relator e pela
prejudicialidade do de n' 3.033/84.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Amadeu
Geara, Presidente; Osmar Leitão, Francisco Amaral,
Mário Lima, Farabulini Júnior, Myrthes Bevilácqua,
Nilson Gibson e Artenir Werner.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1985. - Amadeu
Geara, Presidente - Júlio Costamilan, Relator.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se à ementa e ao art. I' do projeto a seguinte re
daçào:

"Altera o art. 4' da Lei n' 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, que cria o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providências."

Art. I' O art. 4' da Lei n' 5.107, de 13 de setembro
de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4' A capitalização dos juros dos depósi
tos mencionados no art. 2' será feita na mesma pe
riodicidade e à taxa nunca inferior às adotadas para
os depósitos relativos a cadernetas de poupança vin
culadas ao Sistema Financeiro da Habitação."

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 1985. - Ama
deu Geara, Presidente - Júlio Costamilan, Relator.
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
I - Relatório

As cadernetas de poupança rendem juros anuais de
6%, e isto nào foi alterado pela recente reforma econômi
ca que vem transfigurando o País. Já a remuneração do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, em
su.a parcela mais signficativa, é de 3% ao ano, podendo
atIngir, apenas em casos muito excepcionais, os 6% ao
ano, igualando-se, pois, como aS cadernetas de pou
pança.

Já a destinação dos recursos dos dois institutos é cana
lizada para o Sistcma Financeiro de Habitação, onde são
remunerados com taxas iguais, não se justificando, pois,
na opinião do ilustre Autor da Proposição em epígrafe, o
diferencial dos juros entre as cadernetas de poupança e o
FGTS. A presente proposta visa, pois, remunerar igual
mente os dois montantes de recursos.

Por tratarem de assunto análogo, ancxaram-se os Pro
jeto de Lei n. 3.033/84, do Deputado Luiz Henrique, e
6.339/85, do Deputado Leur Lomanto, sendo que O pri-

o meiro determina que os 6% ao ano seja uma remune
ração mínima para os depósitos do FGTS.

A Comissão de Constituição e Justiça, examinando a
matéria, manifesta-se pela sua constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa, nos termos do Parecer
do Relator - Deputado Wagner Lago.

Na Comissão de Trabalho e Legislação Social, o ilus
tre Deputado Júlio Costamilan, Relator, favorável ao
mérito do assunto, propõe a fusão do Projeto em estudo
com o de n' 3.033, de 1984, na forma de Emenda apre
sentada, no que foi endossado pelo Órgão Técnico.

Chega a proposição, com seus anexos, finalmente, a
esta Comissão de Finanças, para ser apreciada sob a óti
ca determinada pelo § 8. do artigo 28 do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados.

I! - Voto do Relator

Sob o aspecto financeiro, não vemos qualquer óbice à
prosperidade da matéria. Aliás, neste aspecto, o
Decreto-lei n. 2.284, de 10 de março de 1986, pelo menos
por duas razões irá carrear mais recursos para o Sistema
Financeiro de Habitação: em primeiro lugar, ao incenti
var a poupança popular, tornando-o o único ativo finan
ceiro não compulsório sujeito a juros e correção mone
tária; depois, com o grande volume de recursos disponí
veis no setor financeiro do País, sem uma alternativa es
peculativa como no passado, é de se esperar uma parcela
ponderável desses recursos aplicados em investimentos
de risco, aumentando o nível geral de oferta de empregos
e, em decorréncia, a arrecadação do FGTS.

Por isto que somos pela aprovação do Projeto de Lei
n. 2.623, de 1983, na forma da Emenda apresentada pela
Comissão de Trabalho e Legislação Social.

Sala da Comissão, 25 de março de 1986. - Nyder Bar
bosa, Relator.

lI! - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças, em reunião ordinária reali
zada no dia 2 de abril de J986, opinou, unanimemente,
pela aprovação, com adoção da emenda oferecida pela
Co.missão de Trabalho e Legislação Social do Projeto de
LeI n. 2.623/83 (anexos os Projetos de Lei n' números
3.033/84 e 6.339/85) - do Sr. Santinho Furtado - nos
termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os senhores Deputados: Aécio de
Borba, Presidente; Moysés Pimeníel, Vice-Presidente'
Sérgio Cruz, Walmor de Luca, Fernando Magalhães:
Flávio Marcílio, Christóvam Chiaradia, Paulo Melro,
Nyder Barbosa. Wilson Vaz e Furtado Leite.

Sala da Comissão, 2 de abril dc 1986. - Aécio de Bor
ba, Presidente - Nyder Barbosa, Relator.

PROJETO DE LEI
N? 3.235·A, de 1984

(Do Sr. Epitácio Cafeteira)

Concede moratória de débitos fiscais circunscrita à
área da SUDENE e determina outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Jus
tiça, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação; da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, pela rejeição,
contra os votos em separado dos Senhores Djalma

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Bessa e Renato Johnsson; e, da Comissão de Fi
nanças, pela rejeição, contra os votos do Senhor Wil
son Vaz e em separado do Sr. José Carlos Fagundes.

(Projcto de Lei n. 3.235, de 1984, tendo anexado
os de n.s 3.417/84, 4. 198/84 e 5.783/85, a que se re
ferem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. Os débitos tributários relativos a impostos

fedcrais, com cxceção daqueles oriundos da incidência
de impostos na importação de mercadorias, vencidos atê
31 de março de 1984. de empresas sediadas na área da
SUDENE, inclusive os inscritos como divida ativa, ajui
z~dos ou não, poderão scr pagos dentro de 90 (noventa)
dIaS, a contar da publicação desta lei, nas seguintes con
dições:

I - recolhimento imediatdo do total do débito origi
nário, vencido até 31 de março de 1984;

I! - comprovado o recolhimento previsto no item an
terior, direito ao parcelamento, em até 12 (doze) quotas
mensais, iguais e sucessivas, do valor correspondente à
correção monetária até a data do efetivo recolhimento
do imposto vencido, sem novos acréscimos, com paga
mento imediato da primeira parcela;

lI! - comprovado o recolhimento total do parcela
mento previsto no itcm lI, direito à concessão de anistia
das multas regulamentares ou de mora, bem assim de ju
ros, contados até a data prevista no item I.

§ I· Os contribuintes com débito em regime de par
celamento poderão usufruir os benefícios previstos neste
artigo relativamente ao valor remanescente do débito tri
butário.

§ 2. O pagamento de débito, inscrito como divida
ativa, ~uizado ou não, poderá ser feito mediante guia de
recollumento expedIda pela Procuradoria da Fazenda
~~cional, que efetivará os necessários cálculos, sem pre
JUIZO do pagamento em Juízo, quando for o caso, das
custas e demais despesas judiciais, sob pena de processa
mento da execução.

§ 3· O pagamento dos débitos de que trata esta lei
será feito exclusivamente em espécie, vedada a liqui
dação através de transação ou compensação.

Art. .2•. A . falta de cumprimcnto de qualquer das
cond.çoes Ind.cadas no arl. l' importará na perda das
vantagens ali mencionadas c na confissão irretratável do
débito fiscal, que será inscrito automaticamente como
dívida ativa da União, com os acréscimos legais, para a
respectiva cobrança.

~rt. 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
caça0.

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

.Justificação

O empresariado nordestino se caracteriza por uma
descapitalização crônica, baixa produtividade, obsoletis
mo de tecnologia, maquinaria e equipamentos. Esses fa
torcs conjugados, por si sós, o deixam permanentemente
expostos às intempéries e vicissitudes cíclicas da região.

Dentre aquelas, deve ser mencionada a seca, que nesta
op~rtunidade nào dura apenas dois ou três anos. como
antigamente, mas já vai para a casa dos seis anos. E não
constitui fenômeno isolado em poucos municípios de al
guns Estados, mas atingc indiscriminadamente todos
eles, inclusive o Maranhão, que sempre foi o abrigo de
dezenas de milhares de flagelados.

Como se não bastàsse, a partir de 1981 vieram as difi
culdade: de crêdito, acrescidas de uma inflação galopan
te, que ImpOSSIbIlIta a reposição de cstoqucs e a manu
ten~ão de preços acessíveis dos produtos manufaturados.
Os Juros ultrapassam os 300%. De tudo isso tém resulta
do: falênc~as, concordatas. estagnação e enfraquecimen
to generalIzado de todos os setores produtivos da econo
mia nordestina.

() Gove~no t~ntou minorar o sofrimento das popu
laçoes rura.s, cnando as Frentes de Trabalho e instituin
do o chamado Projeto Sertancjo. para os pequenos pro
prietários. Mas não se lembrou do cmpresariado, que
transforma matérias-primas, abastece mercados e forne
ce emprego. Ao contrário, a cada dia se restringem mais
os financiamentos proporcionados pejas entidades com
ponentes do sistcma financciro nacional, através de or
dens normativas do Conselho Monetário Nacional e do
Banco Central do Brasil.
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O projeto que ora se apresenta à audiência dos
membros do Congresso Nacional tem por objetivo evitar
uma situação de calamidade para o empresariado da rc
gião nordestina que, de fato, não está em condiçõcs de
cumprir a rotina da legislação tributária específica dos
tributos federais. Há, efetivamente, uma inadimplência
real, explíeita ou implícita, motivada pelas razões con
junturais e estruturais, acima expostas. Desconhecê-Ias é
ficar indiferentc à realidade.

O projetado cstá concebido nos moldcs do Decreto-lei
n. 2.088, de 27 de dezembro de 1983, baixado pelo Go
verno para minimizar os problemas de recolhimento de
contribuições da previdência social e com vistas a incre
mentar a arrecadação. Pelo que se sabe, através do noti
ciário dos meios de comunicação social, aquele Decreto
lei produziu excelentcs resultados.

Desta forma, espera-se que, transformada ein lei, esta
proposição venha a alcançar duplo benefício: corrigir a
constrangedora situação em que se encontram os empre
sários nordestinos com rc1ação aos ses débitos fiscais e
reforçar o Caixa do Tesouro Nacional, com uma parcela
considerável de recursos, pelo desafogo que a medida en
sejará ao meio empresarial.

Sala da Sessões, 3 de abril de 1984. - Epitácio Cafetei
ra.

PROJETO DE LEI N. 3.417, DE 1984

(Do Sr. Wagner Lago)

Dispõe sobre o pagamento de débitos de impostos
federais.

(Anexe-se ao Projeto de Lei número 3.235, de
1984, nos termos do artigo 71 do Regimento Inter
no.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1. Os débitos relativos a impostos federais, ex
cetuados os de importação de mercadorias, vencidos até
31 de março de 1984, de empresas sediadas na área da
SUDENE e SUDAM, inclusive os inscritos como Divi
da Ativa, ajuizados ou não, poderão ser pagos dentro de
90 (noventa) dias, a contar da publicação desta lei, nas
seguintes condições:

"I - recolhimento do valor principal do débito,
vencido até 31 de março de 1984, em 12 (doze) quo
tas mensais, iguais e sucessivas;

IJ - comprovados os recolhimentos previstos no
item anterior, parcelamento, cm até 60 (sessenta)
quotas mensais, iguais e sucessivas, do valor corres
pondente à correção monetária contada até a data
do efctivo recolhimento das quotas mencionadas no
item anterior, sem novos acréscimos;

UI - recolhimento, nos prazos normais do im
posto vincendo;

IV - comprovado o recolhimento total do par
celamento previsto no item II e cumprimento do es
tabclccido no item lI!, dispensa dos valores corres
pondentes à multa, à multa moratória e aos juros de
mora contados até a data prevista no item I, inclusi
ve a taxa de 20% (vinte por cento) prevista no art. I.
do Decreto-lei n. 1.025, de 21 de outubro de 1969.

§ I. Os contribuintes com débito em regime de
parcelamento poderão usufruir dos beneficios pre
vistos neste artigo relativamente ao valor remanes
cente do débito.

§ 2. O pagamento do débito, inscrito como
Dívida Ativa, ajuizado ou não, poderá ser efetuado
mediante guia de recolhimento expedida pela Pro
curadoria da Fazenda Nacional, que fará oS cálcu
los pertinentes, sem prejuizo do pagamento, em Jui
zo, quando for o caso, das custas e dcmais despesas
judiciais, sob pena de processamento da execução."

Arl. 2' A falta de cumprimento de qualquer das
condições, indicadas no arl. I., importará na perda das
vantagens ali mencionadas e na confissão irretratável do
débito, que scrá inscrito automaticamente como Divida
Ativa da União, com os acréscimos legais, para a respec
tiva cobrança.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário.
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Justificação

O empresariado nordestino e nortista caracteriza-se
por uma descapitalização crônica, baixa produtividade,
obsoletismo de tecnologia e equipamento. Esses fatores
conjugados, por si sós, o dcixam permanentemente ex
posto às intempéries e vicissitudes cíclicas da região.

Dentre estas, deve ser mencionada, no Nordeste, a se
ca, quc nesta oportunidadc não dura apenas dois ou três
anos, como anteriormente, mas já vai para seis. E não
constitui fenômeno isolado em poucos Municípios de al
guns Estados, mas atingc indiscriminadamentc todos
eles, inclusive o Maranhão, que sempre foi o abrigo de
dezenas e milhares de flagelados.

Como se não bastasse, a partir de 1981 vieram as difi
culdades de crédito, acrescidas de uma inflação galopan
te, que impossibilita a reposição de estoques c a manu
tenção de preços acessíveis dos produtos manufaturados.
Os juros ultrapassam os 300% ao ano. De tudo tem resul
tado: falências, concordatas, estagnação e enfraqueci.

-menta generalizado de todos os setores.
O Governa tentou minorar o sofrimento das popu

lações rurais, criando as Frentes de Trabalho e instituin·
do o chamado Projeto Sertanejo para os pequenos pro
prietários. Mas não se lembrou do empresariado, quc
transforma matérias-primas, abastece mercados e forne
ce emprego. Ao contrário: a cada dia se restringem mais
os financiamen tos.

Estc Projeto, apresentado por Dcputados nortistas e
nordestinos, independentemente de sua filiação parti
dária, tem por objetivo cvitar uma situação de calamida·
de para o empresariado da região que, de fato, não está
em condições de cumprir a rotina da Lei. Há, efetiva
mente, uma inadimplência real, explícita ou implícita,
motivada pelas razões conjunturais e estruturais, acima
expostas. Desconhecê-Ias ê ficar indiferente à realidade.

O Projeto está redigido tendo por modelo o Decrcto
lei nO 2.088, de 27 de dezembro de 1983, que o Governo
houve por bem adotar, tendo em vista aumentar a arre
cadação da Previdência Social. Pelas notícias da impren
sa esse Decreto-lei produziu excelentes resultados.

Dessa forma, se aprovado, alcançará duplo benefício:
corrigirá a constrangedora situação em que se encon
tram os empresários nordestinos e nortistas com relação
aos seus débitos fiscais e reforçará a Caixa do Tesouro
N acionai com uma parcela considerável de recursos.

O valor desses impostos, se comparado aos recolhidos
no País, representam muito pouco para o Orçamento da
União. Todavia, o seu parcelamento e o perdão de par
celas, contidos nesta proposição, significam a rcdenção
para a economia regional.

Tenha-se em vista que, no recente superavit na arreca
dação, de seis bilhões de cruzeiros, o Nordeste contri
buiu com apenas 7% (sete por cento).

Cumpre dizer, ainda, que o projeto cuida de matêria
tributária e não de matéria financeira. Legítimo, pois, o
direito da iniciativa parlamentar.

Estou certa de que essas medidas serão aprovadas por
todos os nobres Congressistas, sensíveis às vicissitudes
que afligem as empresas situadas na área de atuação da
SUDENE e da SUDAM.

Sala das Sessões, Wagner Lago.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES

PERMANENTES

DECRETO-LEI No \.025,
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

Declara extinta a participatão de Servidores
Públicos na cobrança da Dívida Ativa da União e dá
outras providências.

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da
Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes
confere o artigo 3' do Ato Institucional nO 16, de 14 de
outubro de 1969, combinada com o § lo do artigo 20 do
Ato Institucional n' 5, de 13 de dezembro de 1968, decre
tam:

Art. lO É dcclarada extinta a participação de servi
dores públicos na cobrança da Dívida da União, a que se
referem os artigos 21 da Lei nO 4.439, de 27 de outubro de
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1964, e lO, incisa lI, da Lei nO 5.421, de 25 de abril de
1968, passando a taxa, no total de 20% (vinte por cento),
paga pelo executado, a ser recolhida aos cofres públicos,
como renda da União.

Art. 20 Fica fixado em valor correspondente até a
um mês do vencimento estabelecido em lei, e será paga
mensalmente com este, a parte da remuneração, pela
cobrança da dívida ativa e defesa judicial e extra-judicial
da Fazenda Nacional, dos cargos de Procurador da Re
pública e Procurador da Fazenda Nacional, observado o
limitc de rctribuição fixado para os servidores civis e mi
litares.
§" É fixada no valor correspondente a um mês do

vcncimento do cargo de Procurador da República de I'
categoria a parte variável da remuneração dos cargos de
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Procurador
Geral da República e Subprocurador-Geral da Repúbli
ca.

§ 2' Para efeito do cálculo de proventos da aposen
tadoria ou disponibilidade, será computada a partc va
riável de que trata este artigo.

Art. 30 As parcclas de percentagem pela cobrança
da Dívida Ativa da União, incorporadas aos proventos
da inatividade dos Procuradores da República e dos Pro
curadores da Fazenda Nacional, nos tcrmos da legis
lação vigente, somente serão reajustadas quando houver
aumento do funcionalismo, na mesma base percentual
atribuídas para majoração da parte fixa e será calculada,
em relação aos que forem aposentados ou requererem
aposentadoria até o dia 30 de outubro de 1969,
tomando-se por base, a média percebida nos últimos
doze meses, devendo ser observado, no tocante ao total
dos proventos, os tetos previstos em lei.

Art. 4' Da execução dcste Decreto-lei não poderá
decorrer aumento de despesa.

Art. 50 Este Decreto-lei entrará em vigor a 30 de ou
tubro de 1969, salvo o artigo 30que entrará em vigor na
data de sua publicação.

DECRETO-LEI No 2.088,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1983

Diário Oficial de 23 de dezembro de 1983

Dispõe sobre pagamento de débitos de contri.
buições previdenciárias.

O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 55, item lI, da Constituição, de
creta:

Art. lO Os dêbitos das contribuições previden
ciárias, bem como os relativos a contribuições arrecada
das pelo lAPAS para terceiras, vencidos até 30 de no
vembro de 1983, inclusive os inscritos como dívida ativa,
ajuizados ou não, poderão ser pagos até 29 de fevereiro
dc 1984, nas seguintes condições:

I - comprovação do recolhimento das contribuições
vencidas posteriormente a 30 de novembro de 1983 até a
data do recolhimento prcvisto no item lI, com os acrésci
mos legais quando for o caso;

II - recolhimento imediato do total do débito corres
pondente às contribuições vencidas até 30 de novembro
de 1983;

III - comprovados os recolhimentos previstos nos
itens I e 11, parcelamento, em até 12 (doze) quotas men
sais, do valor correspondente à correção monetária con
tada até a data do efetivo recolhimento das contribuições
vencidas, previsto no item 11, sem novos acréscimos, a
partir do mês seguinte ao deste;

IV - recolhimento, nos prazos normais, das contri
buições vincendas;

V - comprovado o recolhimento total do parcela
mento previsto no item III e das contribuições vincen
das, conforme indicado no item IV, dispensa dos valores
correspondentes à multa automática e aos juros de mora
contados até a data do recolhimento previsto no item lI,

§ I' Os contribuintes com débitos em regime de par
celamento poderão usufruir dos benefícios previstos nes·
te artigo em relação ao restante da dívida.

§ 20 O pagamento de débito ajuizado poderá ser efe
tuado mediante guia expedida pelo Instituto de Adminis
tração Financeira da Previdência e Assistência Social -
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lAPAS, que fará os cálculos pertinentes, sem prejuízo do
pagamcnto, em Juízo, das custas e demais despesasjudi
eiais, sob pena de prosseguimento da execução.

§ 3. O pagamento dos débitos de que trata este arti
go será feito exclusivamente em cspécie, vedada a liqui
dação através de dação de imóveis em pagamento ou
qualquer outra forma.

Art. 20 A falta de cumprimcnto de qualquer das
condições indicadas no art. lO importará na perda das
vantagens ali mencionadas, inscrevendo-se o débito au
tomaticamente como divida ativa, com os acrêscimos le
gais, para a respectiva cobrança.

Art. 30 O Ministro da Previdência e Assistência So
cial poderá relevar a multa automática incidente sobre
débitos previdenciários de empresas em regime de con
cordata, ainda que o pagamento se faça mediante acordo
de parcelamento.

Ar!. 40 Este decreto-lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 22 de dezembro de 1983. - 1620 da Indepen
dência e 950 da República. - JOÃO FIGUEIREDO 
Jarbas Passarinho.

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Ofício nO P-llOj85.

Brasília, 9 de outubro de 1985

Senhor Presidente,
A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em

reunião ordinária dc sua Turma "A", rcalizada nesta da
ta, aprovou, unanimemente, o Parecer do Senhor Depu
tado Josê Ulisses, no sentido da anexação do Projeto de
Lei nO 4.198, de 1984, ao de nO 3.235, dc 1984, estc, no
momento, na Comissão de Finanças.

Assim sendo, solicitamos as dcterminações de V. Ex'
com vistas ao processamento da referida anexação.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de cs
pecial apreço. Ralph Biasi, Presidente.

PROJETO DE LEI
No 4.198, de 1984

(Do Sr. Josê Maria Magalhães)

Dispõe sobre o pagamento de impostos instituídos
pela União.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Eco
nomia, Indústria e Comércio e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Os débitos de impostos instituidos pela
União, vencidas até a publicação desta lei, poderão ser
pagos em até 18 (dezoito) meses através do recolhimento
do principal da divida e da sua correção monetária con
tada até a data do efetivo parcelamento, sem novos
acréscimos.

Art. 2' Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa)
dias para a Poder Executivo regulamentar csta lei.

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

Art. 4' Ficam revogados as disposições em con
trário.

Justificatão

Os ajustes impostos à sociedade brasileira como forma
de vencer o processo inflacionário, conter a expansão
dos meias de pagamcnto e embelezar o balanço de paga
mentos, para atendimento ao estatuído nas diversas car
tas de intenção encaminhadas ao Fundo Monetário In
ternacional, têm causado especial contração na demanda
global de bens e serviços e contração na oferta de crédito
que, somados seus efeitos, geraram o desbalanceamento
indesejável e perigoso dos fluxos de caixa das empresas.

2. A rcdução nas entradas de recursos tem como
conseqüência a falta de cumprimento das obrigações em
presariais que, pela inadimplência dos devedores, são
acrescidas de multas e juros de mora gerando um proces
so de causação circular, onde as empresas não pagam
impostos e encargos sociais por falta dc recursos finan
ceiros; sofrem penas previstas na legislação, que aumen-
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tam o seu passivo; e continuam sem disponibilidades fi
nanceiras para pagar o débito acrescido de multas e ju
ros.

3. Este fenômeno foi devidamente detectado por se
tores governamentais no que tange ao pagamento de
contribuições previdenciárias e o Presidente da Repúbli
ca, em 24 de abril do corrente ano, sancionou a Lei n'
7.186 parcelando aqueles débitos atrasados em até 18
(dezoito) meses e sem acréscimo de juros de mora ou de
multas.

4. Nosso projeto pretende seja adotado procedimen
to idêntico, no que diz respeito aos impostos federais,
como única forma de tornar seu pagamento viável e sem
interrupção do processo produtivo.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 1984. - José Maria
Magalhães.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS

COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 7.186,
DE 24 DE ABRIL DE 1984

Dispõe sobre o pagamento de contribuições previ
dênciárias.

o Presidente da República,

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

Ar!. I. Os débitos de contribuições previdenciárias
vencidos até 29 de fevereiro de 1984, bem como os relati
vos às contribuições arrecadadas pelo lAPAS para ter
ceiros, exceto o FGTS, inclusive os inscritos como dívida
ativa, ajuizados ou não, poderão ser pagos até O último
dia útil do 2' mês seguinte ao da publicação desta lei, nas
seguintes condições:

I - contribuições em geral: recolhimento do principal
da dívida e da correção monetária, contada até a data do
efetivo parcelamento sem novos acréscimos, em até 18
(dezoito) meses;

II - entidades filantrópicas, beneficentes, educacio
nais, sindicatos e prefeituras: recolhimento do principal
da dívida e da correção monetária, na forma do inciso I
deste artigo, em até 24 (vinte e quatro) meses;

III - beneficiados pelo Decreto-lei n9 2.088, de 22 de
dezembro de 1983: o recolhimento do parcelamento em
12 (doze) quotas mensais, constante do inciso II do art.
19 daquele decreto-lei poderá ser estendido até o limite
de 18 (dezoito) meses, no caso de contribuintes em geral
e de 24 (vinte e quatro) meses, no caso de entidades filan
trópicas, beneficentes, educacionais, sindicatos e prefei
turas.

Ar!. 29 Para que se beneficiem da presente lei, os in
teressados deverão atender às seguintes condições:

I - comprovação do recolhimento das contribuições
vencidas posteriormente a 29 de fevereiro de 1984 até a
data do recolhimento previsto no art. 19 desta lei, com os
acréscimos legais, quando for o caso;

II - recolhimento, em prazos normais, das contri
buições vincendas.

Art. 3' Comprovado o recolhimento das contri
buições vincendas e o recolhimento total dos parcela
mentos previstos nos incisos I, II e III do art. 1', haverá a
dispensa dos valores correspondentes à multa automati
ca e dos juros de mora contados até a data do recolhi
mento previsto no art. I' desta lei.

Art. 49 Os contribuintes com débitos em regime de
parcelamento poderão usufruir dos benefícios previstos
nesta lei em relação ao restante da dívida.

Ar!. 5' O pagamento de débito ajuizado poderá ser
efetuado mediante guia expedida pelo Instituto de Admi
nistração Financeira da Previdência e Assistência Social
- lAPAS, que fará os cálculos pertinentes, sem prejuízo
do pagamento, em juízo, das eustas e demais despesas ju
diciais, sob pena de prosseguimento da execução.

Ar!. 6. A falta de cumprimento de qualquer das
condições indicadas nos 'arts. I' e 29 desta lei importará
na perda das vantagens ali mencionadas, inscrevendo-se
do débito automaticamente como dívida ativa, com os
acréscimos legais, para a respectiva cobrança.
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Art. 79 Após a data-limite estipulada no art. 19 para
usufruir da presente lei, OS débitos de contribuições pre
vidênciárias e os relativos a contribuições arrecadadas
em favor de terceiros, pelo lAPAS, remanescentes, não
poderão gozar de qualquer vantagens semelhantes àque
las concedidas na presente lei referente a dívidas com a
Previdência Social, pelo prazo dc 5 (cinco) anos.

Art. 89 O Ministro da Previdência e Assistência So
cial poderá expedir normas para melhor aplicação dos
dispositivos contidos nesta lei.

Art. 99 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 10. Revogam·se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1984; 1639 da Independência e

969 da República. - JOÃO FlGUEIREDO - Jarbas
Passarinbo.

PROJETO DE LEI N' 5.783, DE 1985

(Do Sr. Osvaldo Nascimento)

Dispõe sobre pagamento parcelado, isento de ju
ros, multa e parte da correção monetária, de débitos
fiscais para com a União.

(Ancxe-se ao Projcto de Lei n. 4.198, de 1984,
nos termos do artigo 71 do Regimento Interno.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. I' Os débitos fiscais para com a União, inclusi

ve os inscritos como dívida ativa, ajuizados oU não pode
rão ser pagos em até 24 (vinte e quatro) quotas mensais,
do valor correspondente à correção monetária contada
até a data de vigência desta Lei, com dispensa dos vaia
res correspondentes à multa e aos juros de mora.

Art. 29 O pagamento de débito ajuizado poderá ser
efetuado mediante guia expedida pcla Secretaria da Re
ceita Federal, que fará OS cálculos pertinentes, sem pre
juízo do pagamento, em juízo, das custas e demais despe
sas judiciais, sob pena de prosseguimento da execução.

Art. 3. A falta de recolhimento de qualquer das par
celas previstas no art. I. importará na perda das vanta
gens ali mencionadas, inscrevendo-se o débito automati
camente como dívida ativa, com os acréscimos le~ais,

para respectiva cobrança.
Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação.
Ar!. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Como conseqüéncia do longo período de descalabro
econômico verificado em nosso País nas últimas déca
das, as empresas em geral, mas principalmente as peque
nas e médias, viram-se conduzidas a situação de enormes
dificuldades.

Parcela ponderável dessas empresas sucumbiu, inca
paz de suportar as pressões de várias ordens que, sim
plesmente, inviabilizaram a exploração de inúmeros ra
mos da atividade econômica.

Na esteira dessas dificuldades, vieram o desemprego, o
subemprego, as greves, os distúrbios sociais que marca
ram a paisagem e o ambiente de nossos centros indus
triais mais dinâmicos.

Preocupado com as suas próprias dificuldades e com o
modo de superá-las, o Governo anterior quase nenhuma
atcnção concedeu à socicdade brasileira, permitindo com
essa sua posição de hermetismo e insensibilidade, que
empresas tradicionais e perfeitamente viáveis soçobras
sem em virtude de inadiplência meramente fiscal.

Em face,dessa polftica adotada pelos Governos ante
riores e à permanência de dificuldades por eles criados,
entendemos ser obrigação da Nova República a as
sunção de medidas tendentes a emprestar à Nação uma
parcela de ajuda, representada pelo afrouxamento dos
terríveis tentáculos do sistema tributário federal que, em
verdade, nos últimos tempos, somente tem sabido ater
rorizar e sugar os contribuintes brasileiros.

Inspirados, pois, em exemplos oferecidos pela Previ
dência Social, por inúmeros Governos estaduais e muni
cipais, elaboramos o presente projeto de lei, para pro-
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porcionar àqueles que devem ao Fisco Federal a oportu
nidade de saldar seus débitos, através de um sistema de
parcelamento, sem multa e juros, e com correção mone
tária aplicada ao débito original até a vigência da lei ora
projetada.

A presente proposta, além de não onerar a Receita Fe
deral, deverá contribuir decisivamente para a legalização
de situações que, sem essas facilidades, caminham inexo
ravelmente para o impasse.

Sala das Sessões, 17 de junho de 1985. - Osvaldo
Nascimento.

PARECER DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

I - Relatório

De autoria do nobre Deputado Epitácio Cafeteira, o
presente projeto de lei concede moratória de noventa
dias aos débitos tributários relativos a impostos federais,
excetuado o Imposto de Importação, às empresas sedia
das na área da Sudene, inclusive aos inscritos como dívi
da ativa, ajuizados ou não, nas seguintes condições:

"I - recolbimento imediato do total do débito
originário, vencido até 31 de março de 1984;

II - comprovado o recolhimento previsto no
item anterior, direito ao parcelamento, em até 12
(doze) quotas mensais, iguais e sucessivas, do valor
correspondente à correção monetária até a data do
efetivo recolhimento do imposto vencido, sem no
vos acréscimos, com pagamento imediato da pri·
meira parcela;

III - comprovado o recolhimento total do par·
celamento previsto no item lI, direito à concessão
de anistia das multas regulamentares ou de mora,
bem assim de juros, contados até a data prevista no
item I.'~

Prevê, ainda, as condições de liqUidação da parte re
manescente de débitos em regime de parcelamento ou
inscrito em dívida ativa e veda a liqüidação através de
transação e compensação, nos casos de utilização dos be
nefícios propostos no projeto.

Em sua Justificação, o ilustre Autor encarece a neces
sidade de evitar uma situação de "calamidade pública"
para o empresariado da região nordestina que, de fato,
não teria como cumprir a rotina de legislação tributária
específica dos tributos federais, face às condições con
junturais e estruturais em que se encontra.

A Proposição foi distribuída às comissões de Consti
tuição e Justiça, de Economia, Indústria e Comércio e de
Finanças.

É o relatório.
Tratando-se de matéria eminentemente tributária,

cabc a este Órgão Técnico apreciá-la sob a ótica da cons
titucionalidade, juridicidade, dc técnica legislativa e,
também, quanto ao mérito.

A competência da União e, especialmente do Congres
so Nacional, para dispor sobre a matéria, com a sanção
do Presidente da República, está prevista no ar!. 21 da
Lei Maior.

A iniciativa do autor tem fundamento no disposto no
ar!. 56 do Estatuto Básico, não se incluindo, a matéria,
entre as que são de competência exclusiva do Presidente
da República.

O conteúdo do Projeto, por outro tado, se insere de
forma harmônica no contexto do direito tributário, sem
ferir os princípios gerais de direito ncm as normas consti
tucionais que o orientam, sendo conscntâneo com o dis
posto no art. 152, inciso I, alínea a e parágrafo único, da
Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tribu
tário Nacional).

No tocante à técnica legislativa, a proposição obedece
aos cânoncs estabelecidos pelos especialistas.

O projeto é, pois, constitucional, jurídico e de boa téc
nica legislativa.

Quanto ao mérito, procura atender, através do institu
lo de moratória, já consagrado, há anos, no âmbito do
direito tributário, aos problemas da conjuntura econô·
mica do Nordeste, cujas condições serão melhor analisa
das nas Comissões Técnicas competentes para apreciar
esses aspectos.
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11 - Voto do Relator

Pelo exposto, pronunciamo-nos pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei
nQ 3.235, de 1984, e, no mérito, pela sua aprovação.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 1984. - Raimun
do Leite, Relator.

III - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião or
dinária de sua Turma "A" realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 3.235/84, nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Leorne
Belém, Presidente; José Tavares, Vice-Presidente; Djal
ma Bessa, Ernani Satyro, Mário Assad, Natal Gale, Otá
vio Cesário, Osvaldo Melo, Rondon Pacheco, João Divi
no, João Gilberto, José Melo, Raimundo Leite, Celso
Barros, Francisco Amaral e Jorge Medauar.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 1984. - Leoroe
Belém, Presidente - Raimundo Leite, Relator.

PARECER DA COMISSÃO
DE ECONOMIA,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Parecer Vencedor do Senhor Paulo Maluf

I - Relatório

Lamentamos redigir um parecer sobre o vencido, do
nobre Deputado Djalma Bessa, da Comissão de Econo
mia, Indústria c Comércio sobre o qual também ofereceu
voto em separado o Deputado Renato Johnsson.

Ambos concordam com O projeto do Sr. Epitácio Ca
feteira que pretende conceder favores creditícios e fiscais
amplos às empresas da área da SUDENE. O Deputado
Renato Johnsson em seu voto, estendia o favor fiscal da
moratória a todo o território nacional e não só sobre dé
bitos de impostos federais como em relação aos débitos
para com a Previdência Social.

Não fora a seriedade do trabalho legislativo e podería
mos pensar que o voto em separado constitui mera sátira
com respeito à gravidade do comprometimento da eco-

. nomia privada por que passamos vis-á-vis das atitudes
demagógicas e concessivas da Nova República. Ê verda
de que passamos por uma crise sem precedentes da qual
só muita criatividade empresarial também no Governo
nOS poderá salvar. Mas a seleçào natural e as forças do
mercado permitirão a superação dos problemas, pelo
menos para as mais capazes e organizadas. A crise inter
nacional tem cedido em muitos pontos a uma nova era
de crescimento que certamente nos atingirá.

Nem a estatização mais que adequada nem favores
que onerem o Erário podem ser soluções para os proble
mas ciclicos por que estamos passando e, como explicita
nosso colega Deputado Renato Johnson, não só o Nor
deste mas todo o Brasil.

Não será, entretanto, através do paternalismo e favo
res que os problemas poderão ser sanados. Eles recairão
sobre nossos ombros.

Por um lado, as empresas da área da SUDENE são,
na sua maioria, sediadas em outra área do território na
cional, raramente cmprcsas deficitárias ou sequer desor
ganizadas. Outras entidades, na área da SUDENE sào
menos definíveis Como empresas do que aéticos grupos
de sinecuras das instituições. Recebem recursos rara
mente empregados em atividades de retorno econômicos
a nível macrossociaI. Todos conhecemos os recentes es
cândalos do FINOR. Seja qual for o governo há de se
precaver contra atitudes desse tipo e impedir sua repe
tição.

Desta forma os benefícios solicitados com muito boa
intenção para empresários em dificuldades (que alguns
cremos haver), beneficiariam muito mais a receptadores
de recursos dos incentivos fiscais que não preenchem tal
definição.

Além da falta de razão justificável para aplicação da
moratória, há que se observar a contra partida do Go
verno. Não se pode governar sem recursos! Vedar a
cobrança dos débitos fiscais por 90 dias é impossibilitar a
administração de dar continuidade ao seu trabalho e,
por conseqüência, pagar seus débitos e rccontratar ser
viços.
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Por si sô esse impedimento significará uma cadeia de
desemprego mais que equivalente à eventual conseqüên
cia da queda de empresas que não resistam à crise.

11 - Voto do Relator

Por estas razões, permitimo-nos dar a nossos pares
nosso parecer contrário à adoção do Projeto n' 3.235/84,
seus anexos e substitutivos.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 1985. - Paulo
Maluf. Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em
reunião ordinária de sua Turma "A", realizada em 25 de
setembro de 1985, aprovou o Parecer Vencedor do De
putado Paulo Maluf, pela Rejeição ao Projeto de lei n'
3.235/84, contra os Votos em Separado dos Deputados
Djalma Bessa e Renato Johnsson.

Compareceram os Senhores Deputados: Celso Sabóia,
Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência;
Denisar Arneiro, Herberto Ramos, Djalma Bessa, Sieg
fricd Heuser, Herbert Levy, Virgildásio de Senna, Israel
Pinheiro, Pedro Sampaio, Oswaldo Trevisan, José Ulys
ses, Paulo Maluf, Gustavo de Faria, Pratini de Moraes,
Bocayuva Cunha, António Osório e Odilom Salmória.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 1985. - Celso
Sahóia, Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presi
déncia - Paulo Maluf, Relator.

VOTO EM SEPARADO DO
SENHOR DJALMA BESSA

I - Relatório

De autoria do nobre Deputado Epitácio Cafeteira, o
projeto sob nosso exame pretende estabelecer uma mora
tória de noventa dias, a contar da publicação desta lei,
aos débitos tributários rc1ativos a impostos federais, de
empresas sediadas na área da SUDENE, vencidos até 3I
de março de 1984, excepcionando, no entanto, aqueles
oriundos da incidência de impostos na importação de
mercadorias.

Abrange a medida, também, os débitos inscritos como
dívida ativa, ajuizados ou não, podendo usufruir dos be
neficios, ainda, os contribuintes com débitos em regime
de parcelamento, pelo valor remanescente do débito.

São impostas três condições para a obtenção do be
nefício, a saber:

I) o recolhimento imediato do total do débito origi
nário, vencido até 3 I de março de 1984;

2) cumprida a primeira condição, o direito do parce
lamento, em até doze quotas mensais, do valor corres
pondente à correção monetária até a data do cfetivo re
colhimento do imposto devido, sem novos acréscimos,
devendo a primeira parcela ser paga de imediato;

3) o direito à concessão de anistia da multas regula
mentares ou de mora e juros, contados até 31 de março
de 1984, uma vez comprovado o cumprimento da scgun
da condição.

A falta de cumprimento de qualquer dessas condições
importará na perda das vantagens outorgadas na lei, e na
confissão irretratável do débito fiscal, que será inscrito,
automaticamente, como dívida ativa da União.

Justificando a medida, o ilustre Autor discorre sobre
as vicissitudes que caracterizam o empresário nordestino
como a descapitalização crõnica, a baixa produtividade,
a tecnologia obsoleta, agravados pela seca do Nordeste,
que já vai para a casa dos seis anos e atinge todo o Nor
deste, no qual se inc1ui o Seu Estado, o Maranhão 
"abrigo de dezenas de milhares de flagelados". Ainda, as
dificuldades de crédito, acrescida de uma inflação galo
pante ejuros altíssimos, a partir de 1981, resultando de
tudo isso, "'falências, concordatas, estagnação c enfra
quecimento generalizado de todos os setores produtivos
da economia nordestina".

Reconhece que, com a criação das Frentes de Traba
lho, e instituindo o chamado Projeto Sertanejo, o Gover
no tentou minorar o sofrimento das populações rurais,
não se lembrando, entretanto, do empresariado,"que
transforma matérias-primas, abastece mercado e fornece
emprego".

Tem por objetivo, o projeto, diz o Autor, evitar uma
situação de calamidade para o empresariado da região
nordestina, que não está em condições de cumprir a roti-
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na de legislação tributária específica dos tributos. Trans
formada em lei, a proposição alcançaria duplo beneficio:
o de corrigir a constrangedora situação em que se encon
tram os empresários nordestinos com relação aos seus
débitos fiscais, e reforçar o Caixa do Tesouro Nacional,
com a entrada de recursos, "pelo desafogo que a medida
ensejará ao meio empresarial".

Informa, por fim, a justificação, que o projeto foi redi
gido. tomando como modelo o Decreto-lei n' 2.088/83,
editado para minimizar os problemas de recolhimento de
contribuições da previdência social e incrementar a arre
cadação, e que produziu excelentes resultados, segundo
notícias da imprensa.

Anexo ao processo, encontra-se manifestação da Fe
deração das Indústrias do Estado de Minas Gerais, te
cendo considerações judiciosas sobre a matéria, a favor
da medida proposta.

Também, anexado, acha-se o Projeto de Lei nQ

3.417/84, de autoria do nobre Deputado Wagner Lago,
nos termos do art. 71 do Regimento Interno, por tratar
da matéria análoga ou conexa.

A proposição viu-se distribuida às Comissões de
Constituição e Justiça, de Economia, Indústria e Comér
cio, c de Finanças.

O primeiro desses órgãos técnicos opinou, unanime
mente, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica le
gislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto, nos
termos do parecer do relator, o nobre Deputado Rai
mundo Leite.

Cabe, agora, nesta Comissão, manifestarmo·nos sobre
o aspecto econêmico da medida.

A proposição prevê uma moratória de~ noventa dias
para os empresários com débitos fiscais federais em atra
so. Visa, com isso, corrigir uma situação de dificuldades
e de inadimplência dos empresários do Nordeste.

Observa-se que, realmente, o conteúdo do projeto in
sere os mesmos princípios que nortearam a edição do
Decreto-lei nQ 2.088, pelo qual foi facultado o parcela
mento de débitos previdenciários, com isenção de multa
e juros moratórios, cujo objetivo principal foi a melhoria
da arrecadação. Verifica-se, atualmente, uma tendéncia
das autoridades em proporcionar facilidades, como o
parcelamento com isenção de encargos, visando o au
mento da arrecadação. Esse mesmo Decreto-lei, que pre
via o pagamento do principal até 29 de fevereiro de 1984,
foi, posteriormente, prorrogado para meados de maio ou
junho do mesmo ano.

Levando-se em conta os fatores setoriais que afligem
as empresas do Nordeste, submetidas aos rigores da se
ca, às intempéries naturais, às dificuldades de crédito, à
inflação exagerada, aos juros extorsivos e todos os de
mais, tão bem explicitados na minuciosa justificação, to
dos eles induzem à adoção da mesma sistemática dada
aos débitos previdenciários, qual seja, o recolhimento do
débito com facilidades e vantagens - o parcelamento do
principal com a arrecadação monetária e isenção de mul
ta e juros - beneficiando o contribuinte e salvaguardan
do os interesses do Governo, que mais arrecadará, ao
mesmo tempo que legaliza situações já difíceis de so
lução.

Assim, entendemos que a medida deve merecer apro
vação, na forma estabelecida pelo projeto anexado, de n'
3.417, de 1984.

Este novo projeto é quase primitivo, de n9 3.235/84, e
vem assinado tanto pelo autor, Deputado Wagner Lago,
como também pelo Deputado Epitácio Cafeteira, o pró
prio autor da primeira propositura, ambos da mesma
bancada, PMDB do Estado do Maranhão. O que nos
leva a crer, tratar-se mesmo de uma reformulação do
projeto original.

Diferencia-se, o anexado, do anterior, basicamente,
em três detalhes, que o aperfeiçoam, em nosso entender:

I) inclui, também, as empresas sediadas na área da
SUDAM:

2) permite o recolhimento do valor do principal do
débito fiscal, vencido até 31 de março de 1984, em até 12
quotas mensais, enquanto o projeto original impõe o re
colhimento imediato do total do débito originário, venci
do até aquela mesma data;

3) faculta o parcelamento da correção monetária em
até 60 quotas mensais, contra as 12 quotas permitidas no
projeto anterior.
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Obriga, ainda, o que é natural, o recolhimento, nos
prazos normais, do imposto vincendo.

Com o recolhimento compulsório dos impostos vin·
eendos, que se constitui num fluxo de caixa constante,
pouco significará para o caixa do Tesouro Nacional a di
latação do prazo outorgado às em presas para a regulari
zação de seus débitos em atraso. Parece-nos razoável re
ceber menos, mas certo e constante, do que deixar, re
pentinamente, de receber, pela impossibilidade de o con
tribuinte pagar.

A medida permitirá uma maior credibilidade para os
contribuintes e melhor Iiquidez para o Governo, benefi
ciando toda a economia do Norte e Nordeste.

Considerando os aspéctos favoráveis ciO-projeto ane
xado, com sua maior abrangência, comtemplando não
apenas o Nordeste, mas também todo o Norte do País, e,
ainda, a maior flexibilidade para o resgate da dívida, mi
nimizando o sacrifício de todo aquele empresariado he
róico do Norte e Nordeste achamos justo aproveitar
aquelas idéias do ilustre autor Deputado Wagner Lago.

11 - Voto do Relator

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto
de Lei n' 3.235/84, de autoria do Deputado Epitácio Ca
feteira, com as adaptações propostas pelo Projeto de Lei
n' 3.417/84, de autoria do Deputado Wagner Lago, na
forma do Substitutivo que submeteremos à apreciação
dos ilustres membros desta Comissão.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 1985. - Djalma
Bessa, Relator.

SUBSTITUTIVO
Ao Projeto de Lei n' 3.235, de 1984

"Concede moratória de débitos fiscais circunscrita
às áreas da SUDENE e SUDAM e determina outras
providências."

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Os débitos tributários relativos a impostos

federais, com exceção daqueles oriundos da incidência
de impostos na importação de mercadorias, vencidos até
31 de março de 1984, de empresas sediadas nas áreas da
SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste) e SUDAM (Superintendência do Desenvolvi
mento da Amazônia), inclusive os inscritos como Divida
Ativa, ajuizados ou não, poderão ser pagos dentro de 90
(noventa) dias, a contar da publicação desta lei, nas se
guintes condições:

I - Recolhimento do valor principal do débito origi.
nário, vencido até 31 de março de 1984, em 12 (doze)
quotas mensais, iguais e sucessivas;

11 - comprovados os recolhimentos previstos no item
anterior, direito ao parcelamento, em até 60 (sessenta)
quotas mensais, iguais e sucessivas, do valor correspon
dente à correção monetária contada até a data do efetivo
recolhimento das quotas mencionadas no item anterior,
sem novos acréscimos;

111 - recolhimento, nos prazos normais, dos impostos
vincendos;

IV - comprovado o recolhimento total do parcela
mento previsto no item TI e cumprimento do estabeleci
do no item !lI, dispensa dos valores correspondentes à
multa, à multa moratória e aos juros de mora contados
até a data prevista no item I, inclusive a taxa de 20% (vin
te por cento) prevista no art. l' do Decreto-lei n' 1.025,
de 21 de outubro de 1969.

§ l' Os contribuintes com débito em regime de par
celamento poderão usufruir dos benefícios previstos nes
te artigo relativamente ao valor remanescente do débito.

§ 2' O pagamento de débito, inscrito como Divida
Ativa, ajuizado ou não, poderá ser efetuado mediante
guia de recolhimento expedida pela Procuradoria da Fa
zenda Nacional, que fará os cálculos pertinentes, sem
prejuízo do pagamento, em Juízo, quando for o caso, das
custas e demais despesas judiciais, sob pena de processa
mento da execução.

§ 3' O pagamento dos débitos de que trata esta lei
será feito exclusivamente em espécie, vedada a liqui
dação através de transação ou compensação.

Art. 2' A falta de cumprimento de qualquer das
condições indicadas no art. l' importará na perda das
vantagens ali mencionadas e na confissão irretratável do
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débito fiscal, que será inscrito automaticamente como
Dívida Ativa da União, com os acréscimos legais, para a
respectiva cobrança.

Ar!. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Ar!. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 25 de setembro de 1985. - Djalma

Bessa, Relator.

VOTO EM SEPARADO DO
SENHOR RENATO JOHNSSON

Inicialmente, manifestamos nossa concordância com
os propósitos do Projeto de Lei n' 3.235/84. Estamos,
também, de acordo com os termos do parecer do Relator
desta Comissão Deputado Djalma Bcssa. Apenas, enten
demos que os efeitos da proposição devem ser estendidos
não somente à área de atuação da SUDENE e SUDAM
mas a todas as empresas do território nacional. Igual
mente aplicado, em nosso entendimento, deve ser o obje
to da moratória. Nossa opinião, é de que, além dos débi
tos tributários relativos a impostos federais, sejam ineluí·
dos, no tratamento diferenciado proposto, os débitos
para COm a Previdência Social.

Com efeito, a atual crise por que passa a economia na
cional. por suas seus aspectos emÍnentemente recessivos
e pelo caráter duradouro de seus efeitos, atinge a pratica
mente todos os setores produtivos do Pais, comprome
tendo seriamente a saúde financeira de nossas empresas,
deixando a maioria delas em condição pré-falimentar.

Nesse contexto, a carga tributária a que as empresas
estão sujeitas constitui fator de agravamento da si
tuação, que já é difícil, insuportável até, porquanto
dcixa-as literalmente sem capital de giro.

São essas condições que, ao nosso ver, explicam per
fcitamente o atraso de recolhimento de tributos federais
oU pagamento das obrigações previdenciárias devidas
pclas empresas brasileiras. Nada mais compreensível, en
tão, que a elas sejam dadas condições mais compatíveis
com o atual momento da dificuldades, como as medidas
consubstanciadas nos projetos sob exame.

.com o propósito de levar em consideração esses as
pectos, que, a nosso juízo, reputamos de grande signifi
cado e elevado alcance econômico e social, estamos pro
pondo substitutivo do projeto, estendendo os benefícios
a todas as empresas brasileiras, além de incluir e conside
rar os débitos para com a Previdência Social, como obje·
to da moratória alvitrada.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 1985. - Renato
Johnsson.

SUBSTITUTIVO
(Ao Projeto de Lei n' 3.235, de 1984)

Concede moratória e anistia de débítos fiscais e
das contribuições previdenciárias e determina outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os débitos tributários relativos a impostos fede

rais, com exceção daqueles oriundos da incidência de impos
tos na importação de mercadorias, e os oriundos
das contribuições previdenciárias, bem como os relativos
a contribuição arrecadadas pelo lAPAS, vencidos até 30
de junho de 1985, devidos pelas empresas sediadas no
território nacional, inclusive os inscritos como Dívida
Ativa, ajuízados ou não, poderão ser pagos dentro de 90
(noventa) dias, a contar da publicação desta lei, nas se·
guintes condições:

I - recolhimento do valor principal do débito origi
nário, vencido até 30 de junho de 1985;

II - comprovado o recolhimento previsto no item ano
terior, direito ao parcelamento, em até 24 (vinte e qua
tro) quotas mensais, iguais e sucessivas, do valor corres
pondente à correção monetária contada até a data do
efetivo recolhimento do imposto ou contribuição previ
denciária vencida, sem novos acréscimos;

lI! - recolhimento, nos prazos normais, dos impostos
vincendos;

IV - comprovado o recolhimento total do parcela
mento previsto no item TI e cumprimento do estabeleci
do no item In, dispensa dos valores correspondentes à
multa, à multa moratória e aos juros de mora contados
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até a data prevista no item I, inclusive a taxa de 20% (vin
te por cento) prevista no art. l' do Decreto-lei n' 1.025,
de 21 de outubro de 1969.

§ l' Os contribuintes com débito em regime de par
celamento poderão usufruir dos benefícios previstos nes
te artigo relativamente ao valor remanescente do débito.

§ 2' O pagamento de débito, inscrito como Dívida
Ativa, ajuizada ou não, poderá ser efetuado mediante
mediante guia de recolhimento expedida pela Procura
doria da Fazenda Nacional ou lAPAS que fará os cálcu
los pertinentes, sem prejuizo do pagamento, em Juizo,
quando for o caso, das custas e demais despesas judi
ciais, sob pena de processamento da execução.

§ 3' O pagamento dos débitos de que trata esta lei
será feito exclusivamente em espécie, vedada a liqui
dação através de transação ou compensação.

Ar!. 2' A falta de cumprimento de qualquer das
condições indicadas no ar!. IQ importarã na perda das
vantagens ali mencionadas e na confissão irretratável do
débito fiscal oU previdenciãrio, que será inscrito automa
ticamente como Dívida Aliva da União, com os acrésci·
moS legais. para a respectiva cobrança.

Ar!. -3' Êsta lei entra em vigor na data de sua publi·
cação.

Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 21 de agosto de 1985. - Renato

Johnsson.

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS

Parecer Vencedor do Sr. Nyder Barbosa

I - Relatório

O projeto de lci em epígrafe propõe a concessão de
moratória dos débitos relativos a impostos federais, de
empresas sediadas na área da SUDENE, inclusive os ins.
critos como dívida ativa, ajuizados ou não, com exceção
daqueles oriundos da incidéncia de impostos na impor
tação.

A moratória abrangeria os débitos vencidos até 31 de
março de 1984, e o prazo de seu pagamento seria de no
venta dias contados da data de publicação da futura lei
devendo os débitos ser pagos como segue: recolhimento
imediato do total do déhito originário, vencido até 31 de
março de 1984; comprovado tal recolhimento, direito ao
parcelamento, em até doze quotas mensais, iguais e su
cessivas, do valor correspondente à correção monetâria
até a data do efetivo recolhimento do imposto vencido,
sem novos acréscimos, com pagamento imediato da pri
meira parcela; comprovado o recolhimento total do par
celamento previsto, direito à concessão de anistia das
multas regulamentares ou de mora, bem assim de juros,
contados até 31 de março de 1984.

Dispõe poderem os contribuintes com débito em regi
me de parcelamento usufruir dos benefícios acima pre
vistos, relativamente ao valor remanescente do débito.

No caso de débito inscrito como dívida ativa, seu pa
gamento poderia realizar-se através de guia de recolhi·
menta expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacio
nal, que efetivaria os necessários cálculos, sem prejuízo
do pagamento em juízo, quando for o caso, das custa~ e
demais despesas judiciais, sob pena de processamento de
execução.

A proposição esclarece ainda deverem todos os paga
mentos ser feitos em espécie, vedada a transação e a,
compensaçào, importando o descumprimento de qual-',
quer das condições na perda das vantagens previstas,_
bem como na confissào irretratável do débito fiscal, a ser
automaticamente inscrita como dívida ativa da União,
com os acréscimos legais, para a respectiva cobrança.

Argumenta o autor do projeto de lei ter este por obje
tivo evitar uma situação de calamidade para o empresa
riado da região nordestina, que não estaria cm condições
de cumprir suas obrigações fiscais, ante as dificuldades
de toda ordem com que se deparam existindo uma ina
dimplência real, explícita ou implícita, motivada pelas
razõeS conjunturais ou estruturais que caracterizam a
economia nordestina.
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Foi a matéria aprovada na Comissão de Constituição
e Justiça e rejeitada na Comissão de Economia, Indústria
e Comércio, contra votos em separado nos Deputados
Djalma Bessa e Renato Johnsson.

Em anexo, encontram-se os Projeto de Lei n. 3.417 e
4.198 de 1984, e 5.783, de 1985, que versam matéria cor
relata.

É o ralatório.

U - Voto do Relator

Não há como deixar de se reconhecer a gravidade dos
problemas enfrentados por todas as classes produtivas
da região nordestina, face às condições climáticas adver
sas enfrentadas por quantos lá estão radicados.

Contudo, não Se pode esquecer tratar-se de fenómenos
cíclicos, tendo a economia nordestina se ressentido em
caráter quase que permanente das dificuldades relatadas
pelo autor do projeto, ao longo dos últimos decênios.

Tratando-se, portanto, de problema estrutural, seu
equacionamento deve ser buscado, necessariamente,
através de medidas de outra natureza, de efeitos perma
nentes.

Uma moratória concedida especificamente em relação
a débitos relativos a determinado período de tempo,
período esse, aliás, já cronologicamente superado, não
será certamente o caminho idôneo para alcançar os re
sultados esperados.

Por outro lado, tal medida viria onerar expressiva
mente o erário, subtraindo-lhe recursos absolutamente
indispensáveis ao regular andamento da máquina admi
nistrativa e principalmente, das obrigações assumidas
pelo Estado na área social, especialmente em alimen
tação, educação e saúde.

Num momento em que, como nunca, empenha-se o
Poder Público em melhorar o padrão de vida do cidadão
brasileiro, não podemos dar nosso aval a medida que ve
nha retirar-lhe expressiva parcela de recursos, mormente
se considerarmos que de tal atitude não advirão benefí
cios duradouros para o empresariado da região nordesti
na.

Nesse sentido, é o nosso voto pela rejeição do Projeto
de Lei n. 3.235, de 1984, bem como dos a este anexos, de
n's 3.417, e 4.198, de 1984, c 5.783, de 1985.

Sala da Comissão, 2 de abril de 1986. - Nyder Barbo·
sa, - Relator Vcneedor.

UI - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças, em reunião ordinária reali
zada no dia 2 de abril de 1986, opinou - contra o voto
do Deputado Wilson Vaz e contra o voto em Separado,
favorável, ao Projeto de Lei n. 3.235/84, nos termos do
substitutivo ofereeido pela Comissão de Economia, In
dústria e Comércio, do Deputado José Carlos Fagundes,
primitivo relator - pela Rejeição do Projeto de Lei n.
3.235/84 (anexos os Projetos de Lei números 3.417/84 e
4.198/84) - do Sr. Epitácio Cafeteira - nos termos do
parecer do Deputado Nyder Barbosa, designado Relator
Vencedor.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Aécio de
Borba, Presidente: Moysés Pimentel, Vice-Presidente;
Sérg~o Cruz, Walmor de Luca, Fernando Magalhães,
FlávIO Marcílio, Christóvam Chiaradia, Paulo Melro,
Nyder Barbosa, Wilson Vaz e Furtado Leite.

Sala da Comissão, 2 de abril de 1986. - Aécio de Bor
ba, Presidente - Nyder Barbosa, Relator Vencedor.

VOTO EM SEPARADO DO
SR. JOSÉ CARLOS FAGUNDES

I - Relatório

Projeto de Lei n' 3.235/84, apresentado pelo Deputa.
do Epitácio Cafeteira, estabelece prazo de noventa dias
para o pagamento de débitos tributários relativos a im
postos federais (menos o imposto de importação), venci
dos até 31 de março de 1984, das empresas sediadas na
área da SUDENE, inclusive os inscritos em dívida ativa,
ajuizados ou não, desde que observadas as seguintes con
dições:
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"I - Recolhimento imediato do total de débito
originário. vencido até 31 de março de 1984;

II - Comprovado o recolhimento previsto no
item anterior, direito ao parcelamento, em até 12
(doze) quotas mensais, iguais e sucessivas, do valor
correspondente à correção monetária até a data óil
efetivo recolhimento do imposto vencido, sem no
vos acréscimos, com pagamento imediato da pri
meira parcela:

IH - Comprovado o recolhimento total do par
cclamento previsto no item lI, direito à concessão
de anistia das multas regulamentares ou de mora,
bem assim de juros, contados até a data prevista no
item L"

Esse benefício atingirá, inclusive, os contribuintes com
débito em regime de parcelamento.

A falta de cumprimento de qualquer das condições in·
dicadas importará na perda das vantagens e na confissão
irretratável do débito, que será inscrito, automaticamen
te, na divida ativa, com os acréscimos legais, para a res
pectiva cobrança.

A Comissão de Constituição e Justiça, opinou pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação do projeto, acolhendo parecer
do Deputado Raimundo Leite.

Existe nos autos manifestação favorável ao projeto
por parte da Federação das Indústrias do Estado de Mi
nas Gerais.

Posteriormente, houve a apresentação do Projeto de
Lei n. 3.417/84, pelo Deputado Wagner Lago, versando
matéria análoga e que foi anexado ao do Deputado Epi
tácio Cafeteira, nos termos do art. 71 do Regimento In
terno. Diferencia-se o segundo projeto do primeiro em
três aspectos:

a) amplia o benefício para as empresas sediadas na
área da SUDAM;

b) permite o recolhimento do principal em até 12 quo
tas (e não de uma única vez);

c) faculta o parcelamento da correção monetária em
até 60 quotas (e nào em até 12).

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio
manifestou-se pela rejeição da matéria, nos termos do
Parecer ofereeido pelo Deputado Paulo Maluf, tendo os
Deputados Djalma Bessa e Renato Johnsson oferecido
votos em separado.

Cabe a esta Comissão, nos termos regimentais, exami·
nar a repercussão da proposta sobre as finanças públi·
caso

Não se pode negar que a crise por que passa a econo
mia nacional afetou seriamente a saúde financeira de
nossas empresas. A situaçào de inadimplência da maio
ria delas, em relação a débitos de tributos federais, é fato
que não se pode desconhecer. Faz-se, por isso, necessária
a adoção de medidas que atenuem, em parte, as dificul
dades da empresa nacional, especialmente no que pertine
a débitos fiscais.

Queremos crer que a iniciativa consubstanciada no
projeto sob exame atinge esse propósito. Sua implemen
taçao, por seguir tratamento idêntico ao do Decreto-lei
n' 2.088/83, que dispõe sobre débitos previdenciários, há
de resultar em incremen to da arrecadação tributária
porque se apóia na assertiva de que receber menos, ma~
certo e. constante, é melbor que deixar dc receber, pela
Imposslbl!ldadc de o contribuinte pagar.

II - Voto do Relator

Manifestamos, pois, nossa concordância com a preR

sente Iniciativa, nos termos do substitutivo apresentado
pelo Deputado Renato Johnsson, na Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércia, por considerá·l0 mais
abrangente, seja quanto ao objeto da moratória, seja
quanto aos seus beneficiários.

Sala da Comissão, I. de abril de 1986. - José Carlos
Fagundes, Relator.

Agosto de 1986

PROJETO DE LEI
N9 3.423-A, de 1984

(Do Sr. Ricardo Ribeiro)

Institui o exame médico obrigatório para presi.
diários e determina outras providências; tendo pare
ceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação; e, da Comissão de 8al1·
de, pela aprovação, com emenda.

(Projeto de Lei n. 3.423, de 1984, a que se referem
os pare~eres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' É obrigatório o exame médico de presi

diários ou detentos, submetidos a regime de privação da
liberdade em cadeias públicas, casas de detenção ou pe
nitenciárias, sempre que o período de recolhimento seja
ou deva ser superior a 30 (trinta) dias.

Parágrafo único. O exame médico do que trata oca.
put deste artigo compreenderá uma investigação c!fnica
completa, incluindo abreugrafia ou bacterioscopia de es
carro, onde houver condições, além de outros exames
complementares que, a critério médico, forem julgados
imprescindíveis para a avaliação do estado de saúde dos
presidiários.

Art. 2. O exame médico de presidiários será realiza·
do:

a) em caráter admissional, até 30 dias depois de sua
internação;

b) periodicamente, pelo menos uma vez por ano, a
critério médico;

c) na cessação do regime de reclusão, se o último exa
me tiver sido efetivado há mais de 6 (seis) meses.

Art. 3. Os exames médicos e complementares de que
trata esta lei, bem como os tratamentos médicos ou in
ternações hospitalares a que se devam submeter os presi
diários, serão realizados pela rede de serviços de assistên
cia mêdica da Previdência Social.

Ar!. 4. Os órgãos oficiais de fiscalização sanitária,
no âmbito de suas respectivas atribuições, exercerão fis
calização sanitária periódica nos estabelecimentos pe
nais, a fim dc se garantirem condições mínimas de higie
·ne para os detentos.

Ar!. 5. Os órgãos encarregados da realização dos
exames de que trata esta lei emitirão a competente "Car
teira de Saúde", da qual constarão os dados pessoais e o
sumário dos dados clínicos do presidiário.

Art. 6. Esta lei será regulamentada, no que couber,
pelo órgão competente do Poder Executivo, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua.
publicação.

Art. 7. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 8. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Desde há muito que a pena deixou de ser considerada
um castigo, para transformar·se em um processo de re
cuperação do prisioneiro com vistas à sua reintegração
no meio social. E, daí, a tendência de as penitenciárias
virem se modificando ao longo do tempo, perdendo o
seu antigo aspecto de calabouços para se converterem
em núcleos agrícolas, complexas oficinas ou em verda
deiras instituições de ensino voltadas para o trabalho.

Este, pclo menos, é o grande objetivo ideológico da fi
losofia penal hodierna, na verdade de difícil, mas não
impossível, consecução.

Sem qualquer pretensão de alcançar aqueles objetivos,
entendemos, todavia, que nenhum programa de humani
zação das prisões pode ter resultados concretos e poslti·
vos sem que, antes, sejam criadas condições básicas de
saúde e higiene para os presidiários.

Condições estas que, evidentemente, só poderão ser
efetivas se as forem iniciadas pela investigação do estado
de saúde dos detentos e pela fiscalização sanitária do
meio físico a que foram submetidos.

Dai o pretendermos se tornem obrigatórias as medidas
preconizadas na proposição, em última análise, como
procedimentos de caráter preventivo, reconhecidamente
os mais baratos c os mais eficazes em termos de saúde.
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À consideração do Congresso Nacional, na expectati
va de que o nosso projeto possa ser discutido com pro
fundidade e interesse equivalentes à importância da ma
téria e à atenção que ela está a exigir.

Sala das Sessões, de 1984. - Ricardo RI-
beiro.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

I - Relatório

O nobre Deputado Ricardo Ribeiro pretende, com
esta proposição, tornar obrigatório O· exame médico de
presidiários ou detentos, submetidos a regime de pri
vação da liberdade em cadeias públicas, casas de de
tenção ou penitenciárias, sempre que o período de reco
lhimento seja ou deva ser superior a 30 dias.

O exame incluirá investigação clínica completa c exa
mes complementares, a critério médico. Esse exame será
realizado:

"a) em caráter admissional, até 30 dias depois
de sua internação;

b) periodicamente, pelo menos uma vez por ano,
a critério médico~

c) na cessação do regime de reclusão, se o último
exame tiver sido efetivado há mais de 6 (seis) me
ses."

Será emitida uma "Carteira de Saúde" para eada pre
sidiário, sendo os exames realizados pela rede de serviços
de assistência médica da Previdência Social.

Consta da justificação:

"Daí pretendermos se tornem obrigatórias as
medidas preconizadas na proposição, em última
análise como procedimentos de caráter preventivo,
reconhecidamente os mais baratos e os mais eficazes
em termos de saúde,"

É o relatório.

II - Voto do Relator

Qualquer Deputado pode iniciar a tramitação legisla
tiva, em caso como oda presente proposição, eis que en
contra respaldo no art. 56 da Constituição Federal.

A atribuição é do Congresso Nacional, com a sanção
do Presidente da República, ex vi do art. 43 do mesmo
Diploma Básico.

A matéria é da competência legislativa da União, por
força do art. 8', item XVII, alínea b.

O projeto guarda conformidade com as boas regras da
Técnica Legislativa.

Quanto ao mérito, entendo que inteira razão assiste ao
nobre autor. A própria Constituição Federal, em seu art.
153, § 14, preceitua:

"§ 14 Impõe-se a todas as autoridades o respei
to à integridade física e moral do detento e do presi
diário."

Os dispositivos do projeto são válidos e oferecem pro
teção à saúde do presidiário e do detento. _
-'Diante do exposto, voto pela constitucionalidade, ju

ridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste Projeto de Lei n' 3.423/84.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 1984. - Valmor
Giavarina', Relator.

UI - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião ple
nária realizada hoje, opinou unanimemente pela consti
tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no méri
to, pela aprovação do Projeto de Lei n' 3.423/84, nos
termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Gorgô
nio Neto, Vice-Presidente, no exercício da Presidência;
Afrísio Vieira Lima, Armando Pinheiro, Bonifácio de
Andrada, Djalma Bessa, Gerson Peres, Guido Moesch,
Hamilton Xavier, Joacil Pereira, Jorge Arbage, José
BumeU, João Gilberto, Júlio Martins, Nilson Gibson,
Osvaldo Melo, Brabo de Carvalho, Otávio Cesário,
Aluízio Campos, Arnaldo Maciel, Raimundo Leite, Egí
dio Ferreira Lima. José Melo, Pimenta da Veiga, José
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Genoíno, Valmor Giavarina, Celso Barros, Darr(lio Ay
rcs, Jorge Medauar, Luiz Henrique e Nelson t> ·'0.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 1984. - Gorgônio
Neto, Vice-Presidente, no exercício da Presidência 
Vaimor Giavarina, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE SAÚDE

I - Relatório

Pela proposição do nobre Deputado Ricardo Ribeiro,
através do presente projeto de lei, torna obrigatório o
exame médico de presidiários ou detentos, submetidos a
regime de privação da liberdade em cadeias públicas, ca
sas de detenção ou penitenciárias, sempre que o período
de recolhimento seja superior a 30 dias.

Define como ex.ame médico, a ser realizado no presi
diário ou detento. a investigação clínica completa, in
cluindo abreugrafia ou baeterioscopia de escarro, onde
houver condições além de outros exames complementa
res que, a critério médico, forem julgados imprescindí
veis para avaliação de seu estado de saúde.

As medidas obrigatórias preconizadas na proposição
pretendem minimizar atuais deficiências encontradas
dentro dos presídios em dois aspectos principais, ou seja,
saúde individual e saúde coletiva dos internos.

Na saúde individual, pelo projeto de lei em pauta, ofe
recerá o conhecimento médico da real situação de saúde
do detento, durante sua adtnissão, sua permanência e,
por fim, na cessação do regime de reclusão.

Quanto à saúde coletiva, estaria definido através da
inspeção dos órgãos oficiais de fiscalização sanitária que
teriam a incumbência de garantir as condições mínimas
de higiene para os detentos, como uma coletividade,
sempre no interesse da saúde pública.

Entretanto, se faz necessária a definição da periodici
dade da inspeção dos fiscais sanitárias aos estabeleci
mentos penais, já que o ar!. 4' do referido Projeto de Lei
n' 3.423/84, deixa, perigosamente, em aberto tal periodi
cidade. Assim se faz necessário a apresentação de emen
da, a qual torne obrigatória a inspeção sanitária dos fis
cais de saúde a cada 6 (seis) meses, no máximo.

O presente Projeto de Lei n' 3.423/84 transitou pela
Comissão de Constituição e Justiça, quando o ilustre
Deputado Valmor Giavarina votou, pela aprovação da
matéria, tendo sido seguido pelos demais membros da
Comissão.

É o relatório.

II - Voto do Relator

Como vimos, as medidas aqui idealizadas pelo nobre
autor, em futuro próximo, trará enormes benefícios no
campo da saúde ãqueles privados da liberdade, e em con
seqüência, melhores condições para a sua reabilitação e
integração à sociedade livre e democrática.

Pela argumentação apresentada no relatório supra,
voto pela aprovação deste Projeto de Lei n' 3.423/84,
com uma emenda.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 1986. - José Maria
Magalhães, Relator.

UI - Parecer da Comissão

A Comissão de Saúde, em sua reunião de hoje, apro
vou, por unanimidade, o Projeto de Lei n' 3.423/84, que
"institui o exame médico obrigatório para presidiários, e
determina outras providências" nos termos do parecer
do relator, com emenda.

Estiveram presentes os Srs. Deputados: Carlos
Sant'Anna, Presidente; Josê Maria Magalhães, Relator;
Albino Coimbra, Anselmo Peraro, Borges da Silveira,
Carlos Mosconi, Figueiredo Filho, Euclides Scalco,
Francisco Rollemberg, Luiz Guedes, Ludgero Raulino,
Leônidas Rachid, Lúcio Alcântara, Tapety Júnior, Ma
nuel Viana e Oscar Alves.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 1986. - Carlos
Sant'Anna, Presidente - José Maria Magalhães, Rela
tor.

EMENDA ADOTADA
PELA COMISSÃO

Dê-se ao art. 4' a seguinte redação:

"Art. 4' Os órgãos oficiais de fiscalização sani
tária, no âmbito de suas respectivas atribuições,
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exercerão físcalização sanitária a cada seis meses, no
máximo, nos estabelecimentos penais, a fim de se
garantirem condições mínimas de higiene para os
detentos" .

Sala da Comissão, 7 de agosto de 1986. - Carlos
Sant'Aona, Presidente - José Maria Magalhães, Rela
tor.

PROJETO DE LEI
N9 3.695-A, de 1984

(Do Sr. Adail Vetorazzo)

Modifica disposições da Lei n' 6.766, de 1979, que
"dispõe sobre o parcelamento do solo urbano"; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça,
pela coostitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa; e, da Comissão do Interior, pela aprovação.

(Projeto de Lei n' 3.695, de 1984, tendo anexado
o de n' 4.467/84, a que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Ar!. l' As seguintes disposições da Lei n' 6.766. de

19 de dezembro de 1979. pnssam a vigorar com a redação
dada por esta Lei, observada a numeração determinada
pelo Art. 2':

"Art. 2' O parcelamento do solo urbano pode
rá ser feito mediante loteamento ou desmembra
mento de glebas, observadas as disposições desta
Lei e as das legislações estaduais e municipais perti
nentes.

§ I' Considera-se loteamento o parcelamento
de glebas em lotes destinados a fins urbanos, com
abertura de novas vias de circulação entre logradou
ros públicos ou prolongamento, modificação ou
ampliaçào das vias existentes.

§ 2' Considera-se desmembramento o parcela
mento de glebas em lotes para fins urbanos, com
aproveitamento do sistema viário existente, desde
que não implique a abertura de novas vias e logra
douros públicos, nem o prolongamento, modifi
cação ou ampliação dos já existentes.

§ 3' Considera-se gleba a área de terra que não
foi objeto de loteamento ou desmembramento.

Art. 3' .
1- ..
11- .
UI- quando os lotes resultantes do parcelamen

to apresentarem declividade i:~ual ou superior a 27°
(vinte e sete graus), salvo se atendidas exigências es
pecíficas estabelecidas em lei municipal.

IV- .
V- .
Art. 4' .

I - as áreas destinadas a sistema de circulação, a
implantação de equipamento urbano e comunitário,
hem como os espaços livres, de uso púhlico, serão
proporcionais à densidade de ocupação prevista
para a gleba, limitadas ao máximo de40% (quarenta
por cento) da gleba, ressalvado o disposto no § l'
deste artigo.

I1- .
In - ao longo das águas correntes e dormentes

serão obrigatórias reservas de faixas non aedifieandi,
de ambos os lados, que serão computadas como es
paços livres, de uso público, com as larguras mini
mas seguintes, salvo maiores exigências de legis
lação específica:

a) 5 (cinco) metros para os córregos e rios que
meçam atê 10 (dez) metros de distância entre as
margens, bem como para as nascentes e os "olhos
d'água";

b) igual à metade da largura dos cursos d'água
que meçam mais de 10 (dez) e menos de 200 (duzen
tos) metros de distância entre as suas margens;

c) 100 (cem) metros para todos os cursos d'água
cuja largura seja igualou superior a 200 (duzentos)
metros;

d) 15 (quinze) metros ao redor das lagoas e lagos
naturais ou artificiais;

e) 50 (cinqüenta) metros ao redor de reserva
tórios d'água, naturais ou artificiais;
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IV- .
§ I' .
§ 2' .
§ 3' Ao largo das faixas de domínio público

das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a
faixa non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada
lado, as quais deverão, sempre que possível, ser des
tinadas a sistema viário ou espaços livres, de uso
público, salvo maiores exigências da legislação es
pecífica.

Art. 5' O Poder Público competente poderá
complementarmente exigir, em cada loteamento, re
serva de faixa Ilon aedificandi destinada a equipa
mentos urbanos, as quais deverão localizar-se, sem
pre que possível, nas divisas dos lotes.

Parágrafo único. Consideram-se urbanos os
equipamentos públicos tais como os de abasteci
mento de água, serviços de esgotos, energia elétrica,
coletas de águas pluviais, rede telefônica, gás canali
zado, pavimentação, guias e sarjetas.

Art. 6' Antes da elaboração do projeto de lo
teamento, O interessado deverá solicitar à Prefeitura
Municipal, ou ao Distrito Federal, quando for O ca
so, que defina as diretrizes para o uso do solo, O

traçado dos lotes, o sistema viário, os espaços livres
e as áreas reservadas para equipamento urbano e
comunitário e os equipamentos urbanos exigidos
por lei municipal, apresentando, para este fim, re
querimento e planta do imóvel contendo, pelo me
nos:

1- ..
11- '" .
111- .
IV- .
V- ..
VI- ..
VII - Indicação de zonas de uso contíguas.

Art. t I. Aplicam-se apenas ao desmembra·
mento de gleba com área superior a 10.000 m', no
que couber, as disposições urbanísticas exigidas
para o loteamento, em especial o inciso 11 do art. 4'
e o art. 5' desta Lei.

§ I' O Município ou o Distrito Federal, quan
do for o caSOl fixará os requisitos exigíveis para
aprovação dc desmembramento de lotes decorrentes
de lotcamento cuja destinação da área pública tcnha
sido inferior à mínima prevista no § I' do art. 4' des
ta Lei.

§ 2' A Prefeitura Municipal ou o Distrito Fe
deral, quando for o caso, poderá aprovar o des
dobro de lotcs, assim definido como o parcclamento
de lotes oriundos de loteamento ou desmembramen
to aprovado e registrado, observadas as dimensões
mínimas dos lotes previstos em lei municipal e as ca
racterísticas da zona urbana em que se localizarem.

Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou
de desmembramento, o loteador deverá submetê-lo
ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oiten
ta) dias, contados da data do termo de verificação,
pela Prefeitura, da execução das obras exigidas por
lei municipal, ou da aprovação, pcla Prefeitura, do
projeto com o cronograma previsto no item V deste
artigo, sob pena de caducidade da aprovação,
acompanhado dos seguintes documentos:

1- .
II- ..
111 - .
IV- .

V - cópia do ato de aprovação do !oteamento e
comprovante do termo de verificação, pela Prefeitu
ra, da execução das obras exigidas por legislação
municipal, que incluirão, no mínimo, a execução
das vias de circulação do loteamento, demarcação
dos lotes, quadras e logradouros, e das obras de es
coamento das águas pluviais, ou da aprovação do
projeto com cronograma, acompanhado de compe
tente instrumento de garantia representada por
fiança bancária ou pessoal, hipoteca de imóveis pró
prios ou de terceiros, caução de lotes do empreendi
mento, depósito ou caução de títulos da dívida
pública, ou outra espécie de garantia prevista em lei
e exigida pelo Município.
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§ I' .
§ 2' ..
§ 3' .
§ 4' Não corre O prazo previsto no caput deste

artigo quando o registro do loteamento ou do des,·
membramento for impedido por motivos indepen
dentes da vontade do loteador, devidamente com
provado, tais como, entre outros, ações judiciaís e
exigência dos poderes públicos. O prazo também
não corre para o desdobro de lotes, que será objeto
de simples averbação.

§ 5' O disposto no parágrafo anterior aplica-se,
inclusive, a loteamento e desmembramento aprova
do antes de 20 de dezembro de 1979.

Art. 26. Os compromissos de compra e venda,
as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos
por escritura pública ou por instrumento particular,
de acordo com o modelo depositado na forma do
insico VI do art. 18 e conterão, pelo menos, as se
guintcs indicações:

1- .
11- .
111- .
IV- .
Y - a taxa de juros e a correção monetária, inci

dentes sobre as prestações vencidas e não pagas,
bem como a claúsula penal, nunca excedente de
10% (dez por cento) sobre o montante do débito em
atraso e só exigível nos casos de intervenção judicial
ou de constituição em mora na forma do § I' do art.
32.

VI- ..
VII- .

Art. 29. Qualquer alteração ou cancelamento
de loteamento registrado dependerá de acordo entre
o loteador e os adquirentes. de lotes atingidos direta
mente pela alteração, bem como da aprovação, pela
Prefeitura Muncipal, ou pelo Distrito Federal,
quando for o caso, devendo ser depositda no Regis
tro de Imóveis, em complemento ao projeto origi·
nal, com a devida averbação.

Art. 32. O contrato particular pode ser transfe
rido por simples transpasse, lançado no verso das
vias em poder das partes, ou por instrumento em se
parado, declarando-se o número do registro do lo
teamento, o valor da cessão, a qualificação do ces
sionário e a data de pagamento da última prestação
vencida, para o devido registro.

§ l' A cessão independe da anuência do lotea
dor desde que o cedente comprove estar em dia com
o pagamento das prestações e dos impostos e taxas
municipais devidos, e só produzirá efeitos com re
lação ao loteador, depois de cientificado o mesmo,
pelas partes, por escrito, ou quando registrada a ces
são.

§ 2' ..
Art. 33. Vencída e não paga a prcstação, o

contrato relativo a lote resultante tanto de lotea
mento como de desmembramento, ficará automati
camente rescindido, independentemente de ação ju
dicial, 30 (trinta) dias depois de constituído em
mora o devedor.

§ I' Para os fins deste artigo o devedor adqui
rente será intimado, a requerimento do credor, pelo
Oficial do Registro de Imóveis, a satisfazer as pres
tações objeto de notificação e as que se vencerem até
a data do respectivo pagamento, os juros, correção
monetária, multas convencionadas, e as custas dc
intimação.

§ 2' .
§ 3' Com a certidão de não haver sido feito o

pagamento em Cartório, o vendedor poderá reque
rer ao Oficinl do Registro o cancelamento do regis
tro do contrato.

Art. 35. . .
Parágrafo único. Não serão indenizadas as

benfeitorias feitas em desconformidade com o con
trato ou com a lei, nem as que não tenham atendido
a todas as exigências dos Poderes Públicos Munei
pais, Estaduais e Federais, atê a data da consti-
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tuição em mora do adquirente, nos termos do art.
33 desta lei.

Art. 36. Na hipótese dc o adquirente haver
pago mais de 1/3 (um terço) do preço ajustado, O

vendedor somente poderá constitui-lo em mora, nos
termos do art. 33, ocorrendo atraso superior a 180
(cento e oitenta) dias no pagamento das prestações.

Art. 37. . .
1- .
11- .
111 - quando houver rescisão comprovada do

contrato, nos termos do art. 33.
Art. 38. . .
§ I' Os desmembramentos de imóveis cujas

ruas tenham sido averbadas nos Cartórios de Regis
tro de Imóveis ou reconhecidas pela Municipalida
de, atp 20 de setembro de 1979, e cujos lotes resul
tantes já estiverem na referida data desmembrados
pela Prefeitura ou pelo Distrito Federal, quando for
o caso, para efeito de cobrança do Imposto Territo
rial, não sofrerão as restrições deste artigo.

§ 2' O parcelamento de lotes previstos no § 2'
do art. 11 desta Lei, não será registrado nos termos
previstos no Capítulo VI. A única exigência para
sua averbação, será a apresentação do aviso de Im
posto Predial c Territorial Urbano ou ato municipal
de aprovação do desdobro.

Art. 39. Verificado, atravês de certidão expedi
da pela Prefeitura ou pelo Distrito Federal, quando
for o caso, que o loteamento ou desmembramento
não se' acha regularmente executado, ou, por certi
dão do Cartório de Registro de Imóveis, que o mes
mo não se acha registrado, deverá o adquirente do
lote suspender o pagamento das prestações e notifi·
car o loteador para suprir a falta.

§ I' ..
§ 2' .
§ 3'
§ 4' .
§ 5' .
Art. 40. Será nula de pleno direito a cláusula

de rescisão de contrato por inadimplemento do ad
quirente, quando O loteamento não estiver registra
do, ressalvado o disposto no § I' do art. 38.

Art. 41. ..
§ I' .
§ 2' Certificada a ocorrência dos fatos mencio

nados no parágrafo anterior, a intim ção ou notifi
cação será feita por edital, através do Cartório de
Registro de Imóveis, na forma prevista no § 3' do
art. t9 desta lei, uma única vez, começando o prazo
a correr 10 (dez) dias após a última publicação.

Art. 47. O loteador não poderá fundamentar
qualquer ação contra o adquirente de lote, ou dele
se defender. baseando-se na presente lei, sem apre
sentação do registro do loteamento e do contrato de
venda.

Art. 50. . .
§ l' .
§ 2' Certificada a ocorrência dos fatos mencio

nados no parágrafo anterior, a intimação ou notifi
cação será feita por edital, começando o prazo a
correr 10 (dez) dias após a última publicação.

Art. 51. ........•...•..•..•.............
I - iniciar, de qualquer modo, ou efetuar lotea

mento ou desmembramento do solo para fins urba
nos, sem licença do órgão público competente.

11- : : : .
nr- ..
Parágrafo único. . .
I - por meio de venda, promessa de venda, re-

serva de lote ou quaisquer outros instrumentos que
manifestem a intenção de vender lotes em loteamen
to ou desmembramento não registrado no Registro
de Imóveis competente, ressalvado o disposto no §
I' do art. 38.

11- .

Ar!. 53. Registrar loteamento ou desmembra
mento não aprovados pelos órgãos competentes, re
gistrar o compromisso de compra e venda, a cessão
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oU promessa de cessão de direitos, ou efetuar regis
tro de contrato de venda de loteamento ou des
membramento não registrado, ressalvado o dispoto
no § I' do arl. 38.

Pena: detenção de 1 (um) ano a 2 (dois) anos e
multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior sa
lário mínimo vigente no País sem prejuízo das
sanções administrativas cabíveis."

Art. 2' Acrescente-se na Lei n' 6.766, de 19 de de
zembro de 1979, o seguinte artigo, renumerando-se os
que lhe seguem:

"Arl. 27. O comprador que houver quitado o
preço convencionado em contrato devidamente-re
gistrado no Cartório de Registro de Imóveis poderá,
após pagar o Imposto de Transmissão sobre Bens
Imóveis e demais gravames devidos, e exibindo as
certidões exigidas para a transferência do domínio,
solicitar, ao mesmo cartório, o registro da proprie
dade.

§ I Q A quitação do preço será comprovada por
declaração do vendedor com firma reconhecida em
cartório, do inventariante, em caso de espólio, inde
pendentemente de alvará judicial, do síndico, em
caso de falência, ou do administrador, em caso de
insolvência.

§ 2' No caso de recusa, proceder-se-á, para os
fins previstos neste artigo, a notificação extra judi
cial, com prazo de 15 (quinze) dias, para o vendedor
declarar os motivos da negação, sob pena de, não o
fazendo, considerar-se quitado o preço.

§ 3' O oficial de registro de imóveis, verifican
do haverem sido satisfeitas as exigências deste arti
go, registrará a propriedade, transmitindo-se, em
conseqüência, o domínio do imóvel ao comprador.
Se não as considerar satisfatórias, suscitará a dúvida
ao Juiz competente que decidirá a respeito.

§ 4' Registrado o contrato, o vendedor poderá
requerer sua averbação no Cartório de Registro de
Imóveis c, em vista da respectiva certidão, requerer
à Prefeitura ou ao Distrito Federal a transferência
do lançamento dos tributos municipais relativos ao
imóvel alienado, para o encargo do adquirente."

Arl. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

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

Justificação

A presente proposição tem por escopo adequar, da
melhor maneira, a atual Lei de Parcelamento do Solo
Urbano à realidade nacional, e atualizá-la em face da
problemática ora existente e diariamente detectada por
todos quantos dela se utilizam.

Relativamente ao arl. 2', a indicação de que o parcela
mento do solo se fará mediante loteamento ou des
membramento de glebas faz-se necessária para, em se
guida, definir-se o que seja gleba, como ocorre no § 3' do
mesmo artigo, cuja inclusão ora sugerimos, já que sua
ausência na lei tem suscitado dúvidas a respeito.

A alteração do § 2' desse artigo tem em mira tornar
mais preciso o dispositivo. Com efeito, a palavra parce
lamento conceitua melhor o que se pretende, uma vez
que subdivisão pressupõe divisão anterior. Por outro la
do, substitui-se a expressão "a edificação" por "para fins
urbanos", pois que esta ê mais abrangente que aquela.

A modificação do inciso IH do arl. 3' visa a explicitar
que a disposição se aplica aos lotes depois do parcela
mento da gleba e não a esta, bem como aclarar que a au
toridade eompetente é a municipal, em consonáncia com
o princípio da autonomia municipal consagrado na
Constituição Federal.

O projeto, no arl. 4', manteve o percentual de 35% da
gleba destinada às áreas públicas, limitando o percentual
máximo em 40%, de maneira a não tornar inviável os
parcelamentos. Quanto ao inciso IH, procurou-se adap
tar os requisitos lá contidos às exigências do Código Flo
restal.

A reserva Non aedificandi ao longo de águas correntes
e dormentes e das faixas de domínio público das rodn
vias, ferrovias e dutos, deve, sempre que possível, ser uti
lizada para sistemas viários ou espaços livres, a fim de
evitar-se a slla ocupação por favelas. Acrescente-se o
fato de que, se essa faixa de reserva não for computada
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para efeito do mínimo de 35% destinados a logradouros
públicos, a redução da área útil dos parcelamentos será
ainda maior, o que implicará necessariamente no aumen
to dos custos de produção de lotes.

No Arl. 5', inclui-se a indicação do local onde deverá
ser feita a reserva de faixa non aedificandi, destinada aos
equipamentos urbanos, de modo a evitar-se a inutili
zação do lote. Estabeleceu-se que a divisa dos lotes é O

local mais apropriado para a reserva de tais faixas. No
parágrafo único desse dispositivo, acresceu-se, entre os
equipamentos urbanos, a pavimentação e as guias e sar
jetas, dando-se, ademais, ao rol, caráter exemplificativo.

A exigência do art. 6Q, de informar as características,
dimensões e localizações das zonas de uso contíguas no
pedido de diretrizes feito por loteador, é plenamente dis
pensável, além de ser impossível ao loteador fornecer es
ses dados. Entendemos ser suficiente a "indicação" das
zonas de uso contíguas, eis que a Prefeitura já possui os
demais elementos.

O acrêscimo do § 2' ao arl. 11 solucionará dúvidas
quanto à figura do desdobro, ou seja, a divisão de lotes
em outros, desde que respeitadas as áreas mínimas pre
vistas em lei municipal e as características do zoneamen
to.

A maneira como está redigido o arl. 18, impede seu
próprio cumprimento, quando o loteamento é executado
sem aprovação do cronograma de execução previsto no
item V, ou seja, quando o loteador aprova o projeto, e o
prazo de execução do loteamento é superior a 180 dias.

O projeto sugere, então, que o prazo de 180 dias seja
contado da data do termo de verificação ou da apro
vação do cronograma previstos no item V deste artigo,
para que se possa atender a realidade da sistemática.
Atualmente, sem aprovação de cronograma, o loteador
tem apenas 180 dias para executar e obter o termo de vis
toria do loteamento, o que para um loteamento de mêdio
porte é impossível. Acrescentando-se o tempo que será
dispendido para obtenção do termo de vistoria, princi
palmente nas grandes capitais, chega-se logo à conclusão
da impossibilidade de atender a exigência do artigo den
tro do prazo, contado da aprovação do projeto. Quanto
ao item V, nele foram acrescentadas, a título exemplifi
cativo, as espécies de garantias exigidas, deixando claro
que este assunto interessa tão-somente ao Município.

Sugere-se a inclusão dos §§ 4' e 5' para excluir a cadu
cidade da aprovação naqueles casos em que o loteador
for impedido de registrar o loteamento, independente
mente de sua vontade, ou quando ocorrer a hipótese de
aprovação anterior à Lei n' 6.766/79. Como está, o 10
teador, hoje, pode ser prejudicado injustamente.

No arl. 26, para que não baja confusão impõe-se a
mundança da expressão" "do dêbito" para" "das pres
tações vencidasH

, pois este se refere também ~,Hdébito

em aberto". Se pelo menos especificasse.. ""débitos em
atraso" já teria sido eliminada a dúvida, o que infeliz
mente não aconteceu.

O item V do arl. 26. estipula, entre outras,a cláusula
penal que não deve nunca exceder a 10% (dez por cento)
do débito. Contudo, para evitar dúvidas que possam vir
a existir, convém que seja incluída no dispositivo a obri
gação do compromissário satisfazer também essa cláusu
la penal conforme o disposto no § I' do art. 32.

Nesse ponto, passamos a mencionar artigos conforme
sua nova numeração, determinada pelo arl. 2'. do Proje
to. É que, na proposição, sugerimos a inclusão de mais
de um artigo que passa a ser o 27, renumerando-se os de
mais. Assim, quando nos referimos, no projeto e najusti
ficação. ao arl. 28, por exemplo, essa referência se desti
na ao atual arl. 27, da lei que pretendemos modificar.
Assim por diante.

A inclusão do vocábulo diretamente, no artigo 29, se
faz necessária para evitar-se a dúvida de que qualquer
adquirente, mesmo o não atingido diretamente, precise
concordar com a alteração do loteamento.

O projeto propõe, no artigo 32, a obrigatoriedade da
declaração, nas transferências de contratos, do paga
mento da última prestação vencida, efetuado pelo adqui
rente. Essa inclusão tem em vista o controle pelo Car
tório de Registro de Imóveis, perante o credor. Ora, a
cessão, sem anuência do vendedor, deve implicar na
obrigação do adquirente de estar em dia com o paga
mento das prestações e dos tributos e outros encargos
devidos à União, ao Estado ou ao Municipio. Para evitar
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problemas entre o cessionano ou novo adquirente, de
um lado. e o vendedor de outro, o Registro de Imóveis
deveria recusar o registro da cessão sem apresentação da
prova de que I) pagamento desses tributos e encargos es
tejam em dia.

A redação d.ada ao artigo 33, idêntica a do antigo
Decreto-lei n' 58, vem suscitando dúvidas e divergências
jurisprudenciais. Essa celeuma poderia ser evitada dei
xando claro o conceito de rescisão automática indepen
dentemente de ação judicial.

Quanto ao § 3' do artigo 33, substitui-se a palavra
averbação por registro, tendo em vista a Lei n' 6.015, de
31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos).

Da mesma maneira que a rescisão contratual prescrita
no artigo 33, a obrigatoriedade de indenização, por parte
do loteador, das benfeitorias levadas a efeito no lote,
pelo adquirente, tem causado grandes controvêrsias e
problemas. Esta ê a razão pela qual, para a redação do
parágrafo único do artigo 35, sugere-se a inclusão de ter
mos mais explicitas, a fim de que o entendimento fique
mais claro e as eventuais dúvidas definitivamente sana
das.

A alteração que se pretende fazer ao artigo 36 visa a
estabelecer que o vendedor apenas poderá constituir em
mora o adquirente que pagou mais de 1/3 do preço ajus
tado, se ocorrer atraso superior a 180 dias no pagamento
das prestações. Tal dispositivo pretende, também, que
abusos comuns, na prática, sejam evitados. Dessa forma,
com a alteração sugerida, perdem sua finalidade os §§ l'
e 2' A redação desse artigo se baseia no pressuposto de
que o vendedor tem sempre interesse em reaver o imóvel,
em quaisquer circunstâncias.

Por um lado, deve considerar-se q~e, se houve abusos,
estes ocorrerão, no mais das vezes, por parte do adqui
rente. como, por exemplo, o recrudecimento de compras
irresponsáveis e o atraso proposital, tendo em vista a res
cisão do contrato e a devolução compulsória das pres
tações já pagas.

Por outro lado, algumas situações de fato devem ser
consideradas, a fim de se obter o justo equilíbrio no
equacionamento do problema. Assim:

I') o fato de um lote popular, mesmo após recebido
um terço do preço ajustado, pode ser revendido por
preço superior, não significa que se está obtendo entrada
na revenda do mesmo, vez que o poder aquisitivo do
comprador não acompanha proporcionalmente o pro
cesso inflacionário:

2') no caso do vendedor do lote não mais estar exer- .
cendo essa atividade profissional, verifieando-se a hipó
tese legal, ele estará obrigado a devolver o recebido para
revender o imóvel, mesmo não tendo o menor interesse
ou meios para fazê-lo:

3') a venda com a imposição da devolução caracteri
za um con trato de retrovenda que não traduz a livre von
tade do vendedor;

4') a mori;-do vendedor, ou a falência da empresa
vendedora, traz transtornos intransponíveis para se cum
prir a devolução, principalmente quando agravado pela
existência de herdeiros menores;

5') considerando-se a possibilidade do surgimento
de vários casos simultâneos, este fenómeno poderá levar
o vendedor ou a empresa a um estado prê-falimentar,
sem que tenha concorrido diretamente para isso;

6°) a ocorrência de fatos indiretos, mas que afetam
diretamente o lote, poderá incitar o adquirente ao atraso
para receber a devolução das prestações (ex. desapro
priação próxima ao lote que, de alguma forma, atinja co
mercialmente o mesmo).

Em vista dos fatos apresentados, é que se permitiu su
gerir um prazo mais dilatado, de 6 (seis) meses, para que
o vendedor notifique o compromisso que, então, terá
tempo suficiente para revender o lote, obtendo o even
tuallucro, que, de acordo com a redação atual, ficaria de
posse do vendedor.

A complementação do inciso IH do artigo 36, com a
expressão nos termos do artigo 33, é sugerida porque, de
acordo com esse artigo, a rescisão é conseqüência do
cancelamento do registro.

A inclusão ao § l' do artigo 38 se faz necessária para se
alcançar os lotes oriundos de desmembramentos com
ruas já averbadas no Registro de Imóveis antes da pro
mulgação da Lei n' 6.766/79, e para os quais não deve
ser exigido o registro de desmembramento por tratar-s~,
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inclusive, de lotes com lançamento de impostos indivi
dualizados.

Também é indispensável a inclusão do § 29 ao artigo
38, tendo em vista o grande problema causado pela inter
pretação de que qualquer desmembramento deve aten
der tiS exigências previstas na Lei, para fins de registro,
idênticas às do loteamento. Trata-se, entretanto, de sim
ples divisão de lotes originários de loteamentos ou des
membramentos aprovados anteriormente, mais comu
mente chamada de desdobro. Há que se fazer distinção
entre desmembramento de gleba e divisão de lote. A for
ma sugerida neste projeto poderá resolver a questão.

O artigo 39, com a redação que o Projeto pretende
dar, inclui a exigência de comprovação, através de certi

,dões, da regularidade ou do registro do loteamento ou
do desdobramento. Isso tende a evitar a suspensão, de
má fé, do pagamento das prestações, nas hipóteses pre
vistas.

A ressalva incluída no artigo 40, para os desmembra
mentos cujas ruas tenham sido averbadas no Registro de

. Imóveis até a data da promulgação da Lei n. 6.766179, e
a redação dada ao inciso I do parágrafo único do artigo
51 e ao artigo 53 se fazem necessárias, vez que os instru
mentos de venda de lotes derivados foram e continuam
sendo registrados, e não podem sofrer as restrições deste
artigo.

Quanto à redação dada ao artigo 47, justifica-se:
O Joteador, em inúmeros casos, poderá estar com o lo

teamento em fase de aprovação ou de registro, não tendo
porém obtido o registro, nem vendido lote (arl. 38); c,
mesmo assim, para fazer face a exigéncias absurdas dos
Poderes Públicos e dos Cartórios, necessita ingresse com
ação judicial de acordo com a Lei n. 6.766179. Limita-se,
pois, a hipótese, à ação contra o adquirente de lote.

Por outro lado, figura-se a hipótese do loteador estar
sendo demandado em juízo, quando ainda não obteve o
registro do loteamento (p. Ex. pela Prefeitura). Ele aí
não teria defesa, o que também é injusto.

O parágrafo 2. do artigo 50 estabelece que a intimação
por edital seja feita na forma desta lei. Entretanto a lei,
quando se refere a editais, o faz mais especificamente
quanto aos editais necessários ao registro do loteamento,
que são publicados durante trés dias; não é o caso do edi
tal de intimação que é publicado uma única vez, confor
me sugerido neste Projeto; o Diário Oficial e jornal de
grande circulação.

Não pode o loteador responder por crime se o seu lo
teamento é aprovado e recebe licença de todas as autori
dades competentes, e no futuro levanta dúvida de que,
mesmo tendo submetido o loteamento à aprovação das
autoridades competentes, esteja ele em desacordo com a
Lei n. 6.766/79. Ora, onde fica a responsabilidade do ór
gão público? E se houver interpretação dúbia da Lei? So
mente o loteador que efetua loteamento ou desmembra
mento sem licença dos órgãos públicos competentes co
mete o crime capitulado no artigo 51.

O presente Projeto propõe, ainda, no Capítulo VII,
Dos Contratos, a inclusão de novo artigo. Constitui nor
ma que proporciona grande alcance social, comprova
um sentido altamente desburocratizante, e representa,
ainda, economia, já que possibilita ao comprador, qui
tando o preço convencionado, pagando todos os tributos
e demais gravames devido pelos imóvel e atendendo a
outras exigências, solicitar o registro definitivo da pro
priedade. Aliás, no primeiro Projeto de lei, de autoria do
Senador Oto Lehman, já está prevista a tranferência do
domínio da propriedade com a simples prova de qui
tação do contrato, o que não foi aprovado na Lei n'?
6.766/79.

O grande numero de adquirentes de imóveis que deixa
de receber escritura definitiva de compra e venda depois
de pagarem a totalidade do preço não só cria problema
para o vendedor outorgante, que tem que manter-se sem
pre em condições de outorgar escrituras, como também
para o eventual espólio._

Por outro lado, os adquirentes, principalmente, se
vêem diante dos mais diversos problemas, quando preci
sam receber as escrituras de liquidação, de herdeiros me
nores, incapazes absolutos, de desinteressados e, por que
não dizer, de exploradores que, para outorgarem as es
crituras, cobram taxas extorsivas.

Além disso, a alteração proposta constitui-se também
. em mais uma forma dese proteger o adquirente de lotes,

especialmente naquelas hipóteses em que o loteador fale-
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ce, quando então terão que lidar com o espólio, ou em
que a empresa loteadora venha a falir. A alteração possi
bilita obter escritura sem maiores problemas burocráti
cos.

Nesse artigo foi incluído um parágrafo que visa a eli
minar um grave problema que não tem a menor justifica
tiva. Atualmente, enquanto nào é outorgada e registrada
a escritura definitiva de compra e venda, a Prefeitura não
muda o nome do contribuinte, permanecendo sempre o
nome do vendedor, quando muito acompanhado do
nOme do compromissário. Ao verificar falta de paga
mento do imposto, a Prefeitura executa o vendedor do
terreno, movendo-lhe ação judicial. Tratando-se, porém,
de lote quitado em seu preço, o que via de regra determi
na o desinteresse do vendedor, a Prefeitura deve, desde
logo, transferir o lançamento do imposto para o nome
do compromissário, que, além de ser o interessado dire
to, é quem, em última instância, vai responder pelos tri
butos e gravames que recaírem sobre o lote adquirido.
Este procedimento tende a evitar execução de pessoa er
rada, perda de tempo da Prefeitura e ações judiciais
sobre parte ilegítima.

Diante do exposto, estamos contiantes no int~6ra]

apoio do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 28 de maio de 1984. - Adail Vetlo

razzo.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 6.766,

DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979

Dispõe sobre o pareelamento do solo urbano e dá
outras providências.

O Presidente da República;
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei:

Ar!. 1\' O-parcelamento do solo para fins urbanos
será regido por esta lei.

Parágrafo unico. Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão estabelecer normas complementares
relativas ao parcelamento do solo municipal para ade
quar o previsto nesta lei às peculiaridades regionais e Jo
cais.

CAPITULO I
Disposições Preliminares

Ar!. 2' O parcelamento do solo urbano poderá ser
feito mediante loteamento ou desmembramento, obser
vadas as disposições desta lei e as das legislações esta
duais e municipais pertinentes.

§ I. Considera-~e loteamento a subdivisão de gleba
em lotes destinados à edificação, com abertura de novas
vias de circulação, de logradouros publicas ou prolonga
mento, modificação ou ampliação das vias existentes.

§ 2. Considera-se desmembramento a subdivisão de
gleba em lotes destinados à edificação, com aproveita
mento do sistema viário existente, desde que não impli
que a abertura de novas vias e logradouros públicos,
nem O prolongamento, modificação ou ampliação dos já
existentes,

Art. 3' Somente será admitido o parcelamento do
solo para fins urbanos em zonas urbanas ou de expansão
urbana, assim definidas por lei municipal.

Parágrafo único. Não será permitido o parcelamen
to do solo:

I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações,
antes de tomadas as providências para assegurar o escoa
mento das águas;

II - em terrenos que tenham sido aterrados com ma
terial nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente
saneados;

Iir'- em terreaos com declividade igualou superior a
30% (trinta por cento), salvo se atendidas as exigências
especificas das autoridades competentes;

IV - em terrenos onde as condições geológias não
aconselham a edificação;

V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas
onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis,
até a sua correção.
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CAPITULO II
Dos Requisitos Urbanísticos

para Loteamento

Ar!. 4. Os loteamentos deverão atender, pelo me
nos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistema de circulação, à im
plantação de equipamento urbano e comunitário, bem
como a espaços livres de uso público, serão proporcio
nais à densidade de ocupação prevista para a gleba, res
salvado o disposto no § I' deste artigo;

II - os lotes terão área mínima de 125m' (cento e vin
te e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco)
metros, salvo quando o loteamento se destinar à urbani
zação específica ou edificação de conjuntos habitacio
nais de interesse social, previamente aprovados pelos ór
gãos públicos competentes;

III - ao longo das águas correntes e dormentes e das
faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e du
tos, serei obrigatória a reserva de uma faixa non a~difi~

candi de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maIOres
exigências da legislação específica;

IV - as vias de loteamento deverão articular-se com
as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e
harmonizar-se com a topografia local.

li I· A percentagem de áreas públicas prevista no in
ciso I deste artigo não poderá Ser inferior a 35% (trinta e
cinco por cento) da gleba, salvo nos loteamentos destina
dos ao uso industrial cujos lotes forem maiores do que
15.000m' (quinze mil metros quadrados), caso em que a
percentagem poderá ser reduzida.

§ 2' Consideram-se comunitários os equipamentos
publicas de educação, cultura, saúde, lazer e similares.

Arl. 5' O Poder Publico competente poderá, com
plementarmente, exigir, em cada loteamento, a reserva
de faixa non aedíficandi destinada a equipamentos urba
nos.

Parágrafo único. Consideram-se urbanos os equipa
mentos públicos de abastecimento de água, serviços de
esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, redes
telefônicas e gás canalizado.

CAPITULO III
Do Projeto de Loteamento

Ar!. 6' Antes da elaboração do projeto de loteamen
to, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal,
ou ao Distrito Federal, quando for o caso, que defina as
diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do siste
ma viário, dos espaços Iívres e das áreas reservadas para
equipamento urbano e comunitário, apresentando, para
este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo
menos:

I - as divisas da gleba a ser loteada;
II - as curvas de nível à distância adequada, quando

exigidas por lei estadual ou municipal;
III - a localização do curso d'água, bosques e cons

truções existentes;
IV - a indicação dos arruamentos contiguos a todo o

perímetro, a localização das vias de comunicação, das
áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários
existentes no local ou em suas adjacências, com as res
pectivas distâncias da área a ser loteada;

V - o típo de uso predominante a que o loteamento
se destina;

VI - as características, dimensões e localização das
zonas de uso contíguas.

Arl. 7. A Prefeitura Muaicipal, ou o Distrito Fede
ral, quando for o caso, indicará, nas plantas apresenta
das junto com o requerimento, de acordo com as diretri
zes de planejamento estadual e municipal:

I - as ruas ou estradas existentes ou projetadas, que
compõem o sistema viário da cidade e do município, re
lacionadas com o loteamento pretendido e a serem res
peitadas;

II - o traçado básico do sistema viário principal;
III - a localização aproximada dos terrenos destina

dos a equipamento urbano e comunitário e das áreas li
vres de uso público;

IV - as faixas sanitárias do terreno necessárias ao es
coamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis;

V - a zona ou zonas de uso predominante da área,
com indicação de usos compatíveis.

Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão
pelo prazo máximo de 2 (dois) anos.
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Ar!. 8' O Município de menos de 50.000 (cinqüenta
mil) habitantes podcrá dispensar, por lei, a fase de fi
xação das diretrizes previstas nos arts. 6" e 7' desta lei,
para a aprovação do loteamento.

Ar!. 9' Orientado pelo traçado e diretrizes oficiais,
quando houver, o projeto, contcndo desenhos c mcmo
rial dcscritivo, será apresentado à Prefeitura Municipal,
ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanha
do do título de propriedade, certidão de ônus reais e cer
tidão negativa de tributos municipais, todos relativos ao
imóvel.

§ I' Os desenhos conterào, pelo menos:
I - a subdivisão das quadras em lotes, com as respec

tivas dimensões e numeração;
11 - o sistema de vias com a respectiva hierarquia;
III - as dimensões lineares e angulares do projeto,

com raios, cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos
centrais das vias;

IV - os perfis longitudinais e transversais de todas as
vias de circalação e praças;

V - a indicação dos marcos de alinhamento e nivela
mento localizados nos ángulos de curvas e vias projeta
das;

VI - a indicação em planta e perfis de todas as linhas
de escoamento das águas pluviais.

§ 2' O memorial descritivo deverá conter, obrigato
riamente, pelo menos:

I - a descrição sucinta do loteamento, com as suas
características e a fixaçào da zona ou zonas de uso pre
dominante;

II - as condições urbanísticas do loteamento e as li
mitações que incidem sobre os lotes e suas construções,
além daquelas constantes das diretrizes fixadas;

III - a indicação das áreas públicas que passarão ao
domínio do município no ato de registro do loteamento;

IV - a enumeração dos equipamentos urbanos, co
munitários e dos serviços públicos ou de utilidade públi
ca, já existentes no loteamento e adjacências.

CAPITULO IV
Do Projeto de Desmembramento

Ar!. 10. Para a aprovação de projeto de des
membramento, o interessado apresentará requerimento
à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal, quando
for o caso, acompanhado do titulo de propriedade e de
planta do imóvel a ser desmembrado, contendo:

I - a indicação das vias existentes e dos loteamentos
próximos;

11 - a indicação do tipo de uso predominante no lo
caI;

1II - a indicação da divisão de lotes pretendida na
área.

Ar!. li. Aplicam-se ao desmembramento, no que
couber, as disposições urbanísticas exigidas para o lotea
mento, em especial o inciso [J do ar!. 4' e o ar!. 5' desta
lei.

Parágrafo único. O Munícípio, ou o Distrito Federal
quando for o caso, fixará os requisitos exigíveis para a
aprovação de desmembramento de lotes decorrentes de
loteamento cuja destinação da área pública tenha sido
inferior à mínima prevista no § I' do ar!. 4' desta lei.

CAPITULO V
Da Aprovação do Projeto

de Loteamento e Desmembramento

Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramen
to deverá ser aprovado pela Prefeitura Munieipal, ou
pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compe
te também a fixação das diretrizes a que aludem os arts.
6' e 7' desta lei, salvo a exceção prevista no artigo seguin
te.

Ar!. 13. Caberão ao Estado o exame e a anuência
prévia para a aprovação, pelos Municípios, de loteamen
to e desmembramento nas seguintes condições:

I - quando localizados em área de interesse especial,
tais eomo as de proteção aos mananciais ou ao patrimó
nio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim
definidas por legislação estadual ou federal;

11 - quando o loteamento ou desmembramento
localizar-se em área limítrofe do município, ou que per
tença a mais de um município, nas regiões metropolita
nas ou em aglomerações urbanas, definidas em lei esta
dual ou federal;
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III - quando o loteamento abranger áreas superior a
1.0OOm'.

Parágrafo único. No caso de loteamento ou des
membramento localizado em área de município inte
grantc de região metropolitana, o exame e a anuência
prévia à aprovação do projeto caberão à autoridade me
tropolitana.

Art. 14. Os Estados definirão, por decreto, as áreas
de proteção especial, previstas no inciso I do artigo ante
rior.

Art. 15. Os Estados estabelecerão, por decreto, as
normas a que deverão submeter-se os projetos de lotea
mento e desmembramento nas áreas previstas no ar!. 13,
observadas as disposições desta lei.

Parágrafo único. Na regulamentação das normas pre
vistas neste artigo, o Estado procurará atender às exigên
cias urbanístieas do planejamento múnicipa1.

Ar!. 16. A lei municipal definirá o número de dias
em que um projeto de loteamento, uma vez apresentado
com todos os seus elementos, deve ser aprovado ou rejei
tado.

Ar!. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e
praças, as áreas destinadas a edifíeios públicos e outros
equipamentos urbanos, constantes do projeto e do me
morial descritivo, não poderão ter sua destinação altera
da pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, sal
vo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência
do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências
do ar!. 23 desta lei.

~APITULO VI
Do Registro do Loteamento

e Desmembramento

Ar!. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de
desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao re
gistro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias,
sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado
dos seguintes doeumentos:

I - título de propriedade do imóvel;
II - histórico dos titulas de propriedade do imóvel,

abrangendo os últimos 20 (vinte) anos, acompanhados
dos respectivos comprovantes;

III - certidões negativas;
.) de tributos federais, estaduais e municipais inci

dentes sobre o imóvel;
b) de ações reais referentes ao imóvel, pelo período

de 10 (dez) anos;
e) de ações penais com respeito ao crime contra o

patrimônio e contra a Administração Pública;
IV - certidões:
a) dos cartórios de protestos de titulas, em nome do

loteador, pelo período de 10 (dez) anos;
b) de ações pessoais relativas ao loteador, pelo perío

do de 10 (dez) anos;
c) de ônus reais relativos ao imóvel;
d) de ações penais contra o loteador, pelo período de

la (dez) anos;
V - cópia do ato de aprovação do loteamento e com

provante do termo de verificação pela Prefeitura da exe·
cução das obras exigidas por legislação municipal, que
incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação
do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logra
douros e das obras de escoamento das águas pluviais ou
da aprovação de um cronograma, com a duração máxi
ma de 2 (dois) anos, acompanhado de competente instru
mento de garantia para a execução das obras;

VI - exemplar do contrato-padrão de promessa de
venda, ou de cessão ou de promessa de cessão, do qual
constarão obrigatoriamente as indicações previstas no
ar!. 26 desta Lei;

VII - declaração do cónjuge do requerimento de que
consente no registro do loteamento;

§ I. Os períodos referidos nos incisos m, alinea b e
IV, alíneas a, e d, tomarão por base a data do pedido de
registro do loteamento, devendo todas elas serem extraí
das em nome daqueles que, nos mencionados períodos,
tenham sido titulares de direitos reais sobre o imóvel.

§ 2' A existência de protestos, de ações pessoais ou
de ações penais, exceto as referentes a crime contra o pa
trímônio e contra a administração, não impedirá o regis
tro do loteamento se o requerente comprovar que esses
protestos ou ações não poderão prejudicar os adquiren-
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tes dos lotes. Se o Oficial do Registro de Imóveis julgar
insuficiente a comprovação feita, suscitará a dúvida pe
rante o juiz competente.

§ 3' A declaração a que se refere o inciso VII deste
artigo não dispensará o consentimento do declarante
para os atos de alienação ou promessa de alienação de
lotes, ou de direitos a eles relativos, que venham a ser
praticados pelo seu cônjuge.

Ar!. 19. Examinada a doeumentação e encontrada
em ordem, o Oficial do Registro de Imóveis encaminha
rá comunicação à Prefeitura e farâ publicar, em resumo e
com pequeno desenho de localização da área, edital do
pedido de registro em 3 (três) dias consecutivos, podendo
este ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias conta
dos da data da última publicação.

§ I' Findo o prazo sem impugnação, será feito ime
diatamente o registro. Se houver impugnação de tereei
ros, o Oficial do Registro de Imóveis intimará o reque
rente e a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal
quando for o caso, para que sobre ela se manifestem no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do
processo. Com tais manifestações o processo será envia
do ao juiz competente para decisão.

§ 29 Ouvido o Ministério Público no prazo de 5 (cin
co) dias, o juiz decidirá de plano ou após instrução su
mária, devendo remeter ao interessado as vias ordinárias
caso a matéria exija maior indagação.

§ 39 Nas capitais, a publicação do edital se fará no
Diário Oficial do Estado e num dos jornais de circulação
diária. Nos demais municípios, a publicação se fará ape·
nas num dos jornais locais, se houver, ou, não havendo,
em jornal da região.

§ 49 O Oficial do Registro de Imóveis que efetuar o
registro em desacordo com as exigências desta Lei ficará
sujeito a multa equivalente a 10 (dez) vezes os emolu
mentos regimentais fixados para o registro, na época em
que for aplicada a penalidade pelo juiz corregedor do
cartório, sem prejuízo das sanções penais e administrati
vas cabíveis.

§ 5' Registrado o loteamento, o Oficial de Registro
comunicará, por certidão, o seu registro à Prefeitura.

Art. 20. O registro do loteamento será feito, por ex
trato, no livro próprio.

Parágrafo único. No Registro de Imóveis far-se-á o re
gistro do loteamento, com uma indicação para cada lote,
a averbação das alterações, a abertura de ruas e praças e
as áreas destinadas a espaços livres ou a equipamentos
urbanos.

Ar!. 21. Quando a área loteada estiver situada em
mais de uma circunscrição imobiliária, o registro será reM
querido primeiramente perante aquela em que estiver lo
calizada a maior parte da área loteada. Procedido o te-'
gistro nessa circunscrição, o interessado requeretã,/su.
cessivamente, o registro do loteamento em cada uma das
demais, comprovando perante cada qual o registro efe
tuado na anterior, até que o loteamento seja registrado
em todas. Denegado registro em qualquer das circuns
crições, essa decisão será comunicada, pelo Oficial do
Registro de Imóveis, às demais para efeito de cancela
mento dos registros feitos, salvo se ocorrer a hipótese
prevista no § 49 deste artigo.

§ 2' É defeso ao interessado processar simultanea
mente, perante diferentes circunscrições, pedidos de re
gistro do mesmo loteamento, sendo nulos os atos prati
cados com infração a esta norma.

§ 3' Enquanto não procedidos todos os registros de
que trata este artigo, considerar-se-á o loteamento como
não registrado para os efeitos desta Lei.

§ 4' O indeferimento do registro do loteamento em
uma circunscrição não determinará o cancelamento do
registro procedido em outra, se o motivo do indeferi
mento naquela não se estender à área situada sob a com
petência desta e desde que o interessado requeira a ma
nutenção do registro obtido, submetido o remanescente
do loteamento a uma aprovação prévia perante a Prefei
tura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso.

Ar!. 22. Desde a data de registro do loteamento,
passam a integrar o domínio do município as vias e
praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios
públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do
projeto C de memorial descritivo.
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Art. 23. O registro do loteamento só poderá ser can
celado:

I - por decisão judicial;
11 - a requerimento do loteador, com anuência da

Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o caso, en
quanto nenhum lote houver sido objeto de contrato;

111 - a requerimento conjunto do loteador e de todos
os adquirentes de lotes, com anuência da Prefeitura, ou
do Distrito Federal quando for o caso, e do Estado.

§ t. A Prefeitura e o Estado só poderão se opor ao
cancelamento se disto resultar inconveniente comprova
do para o desenvolvimento urbano ou se já se tiver reali
zado qualquer melhoramento na área loteada ou adja
cências.

§ 29 Nas hipóteses dos incisos 11 e m, o Oficial do
Registro de Imóveis fará publicar, em resumo, edital do
pedido de cancelamento, podendo este ser impugnado
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da última
publicação. Findo esse prazo, com ou sem impugnação,
o processo será remetido ao juiz competente para homo
logação do pedido de cancelamento, ouvido o Ministério
Público.

§ 3. A homologação de que trata o parágrafo ante
rior será precedida de vistoria judicial destinada a com
provar a inexistência de adquirentes instalados na área
loteada.

Art. 24. O processo de loteamento e os contratos de
positados cm Cartório poderão ser examinados por
qualquer pessoa, a qualquer tempo, independentemente
do pagamento de custas ou emolumentos, ainda que a
título de busca.

CAPITULO VII
Dos Contratos

Ar!. 25. São irretratávcis os compromissos de com·
pra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atri
buam direito a adjudicação compulsória e, estando regis
trados, confiram direito real oponível a terceiros.

Ar!. 26. Os compromissos de compra e venda, as
cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por es
critura pública ou por instrumento particular, dc acordo
com o modelo depositado na forma do inciso VI do ar!.
18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações:

I - nome, registro civil, cadastro fiscal no Ministério
da Fazenda, nacionalidade, estado civil e residência dos
contratantes;

11 - denominação e situação do loteamento, número
e data da inscrição;

IH - descrição do lote ou dos lotes que forem objeto
de compromissos. confrontações, área e outras carac
terísticas;

IV - preço, prazo, forma e local de pagamento, bem
como a importância do sinal;

V - taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto
e sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a
cláusula penal, nunca exccdcnte a 10% (dez por cento) do
débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou
de mora superior a 3 (três) meses;

VI - indicação sobre a quem incumbc o pagamento
dos impostos e taxas incidentes sobre o lote compromis
sado;

VII - declaração das restrições urbanísticas conven
cionais do loteamento, supletivas da legislação pertinen
te.

§ 1. O contrato deverá ser firmado em 3 (três) vias
ou extraídas em 3 (três) traslados, sendo um para cada
parte e o terceiro para arquivo no registro imobiliário,
após o registro e anotações devidas.

§ 29 Quando o contrato houver sido firmado por
procurador de qualquer das partes, será obrigatório o ar
quivamento da procuração no registro imobiliário.

Ar!. 27. Se aquele que se obrigou a concluir contra
to de promessa de venda ou de cessão não cumprir a
obrigação, o credor poderá notificar o devedor para ou
torga do contrato ou oferecimento de impugnação no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de proceder-se ao re
gistro de pré-contrato, passando as relações entre as par
tes a serem regidas pelo contrato-padrão.

§ 1. Para fins deste artigo, terão o mesmo valor de
pré-contrato a promessa dc cessão, a proposta de com
pra, a resen'a de lote ou qualquer outro instrumento, do
qual conste a manifestação da vontade das partcs, a indi-
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cação do lote, o preço e modo de pagamento e a promes
sa de contratar.

§ 2. O registro de que trata este artigo não será pro
cedido se a parte que o requereu não comprovar haver
cumprido a sua prestação, nem ofcrecer na forma dcvi
da. salvo se ainda não exigível.

§ 3' Havendo impugnação daquclc que sc compro
meteu a concluir o contrato, observar-se-á o disposto
nos arts. 639 e 640 do Código de Processo Civil.

Art. 28. Qualquer alteração ou cancelamento par
cial do loteamento registrado dependerá de acordo entre
o loteador e os adquirentes de lotes atingidos pela alte
ração. bem como da aprovação pela Prefcitura Munici
pal, ou do Distrito Federal quando for o caso, devendo
ser depositada no Rcgistro de Imóveis, em complemento
ao projeto original, com a devida averbação.

Art. 29. Aquele que adquirir a propriedade loteada
mcdiante ato inter vivos, ou por sucessão causa mortis,
sucederá o transmitente em todos os seus direitos e obri
gações, ficando obrigado a respeitar os compromissos de
compra e venda ou as promesssas dc cessão, em todas as
suas cláusulas, sendo nula qualquer disposição em con
trário, ressalvado o direito do herdeiro ou legatário de
renunciar à herança ou ao legado.

Art. 30. A setença declaratória de falência ou da in
solvência de qualquer das partes não rccindirá os contra
tos de compromisso de compra e venda ou de promessa
de cessão que tenham por objeto a área loteada ou lotcs
da mesma. Se a falência ou insolvência for do proprie
tário da área loteada ou do titular de direito sobre ela,
incumbirá ao sindico ou ao administrador dar cumpri
mento aos referidos contratos; se do adquirente do lote,
seus direitos serão levados à praça.

Art. 3I. O contrato particular pode ser transferido
por simples trespasse, lançado no verso das vias em po
der das partes, ou por instrumento em separado,
declarando-se o número do registro do loteamento, o va
lor da cessão e a qualificação do cessionário, para o devi
do registro.

§ l' A cessão independe da anuência do loteador
mas, em relação a este, seus efeitos só produzem depois
de cientificados, por escrito, pelas partes ou quando rc
gistrada a cessão.

§ 2. Uma vez registrada a cessão, feita sem anuência
do loteador, o Oficial do Registro dar-lhe-á ciência, por
escrito, dentro de 10 (dez) dias.

Art. 32. Vcncida e não paga a prestação, o contrato
será considerado reincidido 30 (trinta) dias depois de
constituído em mora o devedor.

§ I. Para os fins deste artigo o devedor-adquirente
será intimado, a requerimento do credor, pelo Oficial do
Registro de Imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e
as que se vencerem até a data do pagamento, os juros
convencionais e as custas de intimação.

§ 2. Purgada a mora, convalescerá o contrato.
§ 3. Com a certidão de não haver sido feito o paga

mento em cartório, o vendedor requererá ao Oficial do
Registro o cancclamento da avcrbação.

Ar!. 33. Se o credor das prestações se recusar
recebê-las ou furtar-se ao seu recebimento, será consti
tuído em mora mediante notificação do Oficial do Regis
tro de Imóveis para vir reccbcr as importâncias deposita.
das pelo devedor no próprio Registro de Imóveis. Decor
ridos 15 (quinze) dias após o recebimento da intimação,
considerar-se-á efetuado o pagamento, a menos que O

credor impugne o depósito e, alegando inadimplemento
do devedor, requeira a intimação dcstc para os fins do
disposto no ar!. 32 desta Lei.

Art. 34. Em qualquer caso de reeisão por inadimple
mento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis
por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indeniza
das, sendo de nenhum efcito qualquer disposição contra
tual em contrário.

Parágrafo único. Não serão indenizadas as benfeito
rias feitas em desconformidade com o contrato ou com a
lei.

Art. 35. Ocorrendo o cancelamento do registro por,
inadimplemento do contrato e tendo havido o pagamen
to de mais de 1/3 (um terço) do preço ajustado, o Oficial
do Registro de Imóveis mencionará este fato no ato do
cancelamento e a quantia paga; somcnte será efetuado
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novo registro relativo ao mesmo lote, se for comprovada
a restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do
registro cancelado, .ou mediantc depósito em dinheiro à
sua disposição junto ao Registro de Imóveis.

§ 1. Ocorrendo o depósito a que se refere este artigo,
o Oficial do Registro de Imóveis intimará o interessado
para vir recebê-lo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
ser devolvido ao depositante.

§ 2. No caso de não ser encontrado o intcressado, o
Oficial do Registro de Imóveis depositará a quantia em
estabelecimento de crédito, segundo a ordem prevista no
inciso I do art. 666 do Código de Processo Civil, em con
ta com incidência de juros c correção monetária.

Ar!. 36. O registro do compromisso, cessão ou pro-
messa de cessão só poderá ser cancelado:

1- por decisão judicial;
11 - a requerimento conjunto das partes contratantes;
111 - quando houver recisão comprovada do contra-

to.

CAPITULO VlII
Disposições Gerais

Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parce
la de loteamento ou desmembramento não registrado.

Ar!. 38. Verificado que o loteamento ou des
membramento não se acha rcgistrado ou regularmente
executado ou notificado pela Prefeitura Municipal, ou
pelo Distrito Federal, quando for o caso, deverá o adqui
rente do lote suspender o pagamento das prestações res
tantcs e notificar o lotcador para suprir a falta.

§ l' Ocorrendo a suspensão do pagamento das pres
tações restantes na forma do caput deste artigo, o adqui
rente efetuará o depósito das prestações devidasjunto ao
Registro de Imóveis competente, que as depositarâ em
cstabelecimento de crédito, segundo a ordem prevista no
inciso I do art. 666 do Código de Processo Civil, em con
ta com incidência de juros e correção monetária, cuja
movimentação dependerá de prévia autorização judicial.

§ 2' A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal,
quando for o caso, ou o Ministério Público, poderá pro
mover a notificação ao loteador prevista no caput deste
artigo.

§ 3' Regularizado o loteamento pelo loteador, este
promovcrá judicialmente a autorização para levantar as
prestaçõcs depositadas, com os acréscimos de correção
monetária e juros, sendo necessária a citação da Prefeitu
ra, ou do Distrito Federal, quando for o caso, para inte
grar o processo judicial aqui previsto, bem como audiên
cia do Ministério Público.

§ 4. Após o reconhecimento judicial de regularidade
do loteamento, o loteador notificará os adquirentes dos
lotes, por intermédio do Registro de Imóveis competen
tc, para que passem a pagar diretamente as prestações
restantes, a contar da data da notificação.

§ 5. No caso de o loteador deixar de atender à notifi
cação até o vencimento do prazo contratual, ou quando
o loteamcnto ou desmembramento for regularizado pela
Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal, quando
for o caso, nos termos do art. 40 desta lei, o loteador não
poderá, a qualquer título, exigir o recebimento das pres
tações depositadas.

Ar!. 39. Será nula de pleno dircito a cláusula dc res
cisão de contrato por inadimplemento do adquirente,
quando o loteamento não estiver regularmente inscrito.

Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Fede
ral, quando for o caso, se desatendida pelo loteador a
notificação, poderá regularizar loteamento ou des
membramento não autorizado ou executado sem obser
vância das determinações do ato administrativo de li·
ccnça, para evitar Icsão aos seus padrões de desenvolvi
mento urbano, na defesa dos direitos dos adquirentes de
lotes.

.§ l' A Prefcitura Municipal, ou o Distrito Fcderal,
quando for o caso, que promover a regularização, na
forma deste artigo, obterá judicialmente o levantamento
das prestações depositadas, com os respectivos acrésci
mos de correção monetária e juros, nos tcrmos do § 1. do
art. 38 dcsta lei, a título de ressarcimento das importân

. cias despendidas com equipamcntos urbanos ou expro-
priações necessárias para regularizar o loteamento ou
desmembramento.

§ 2. As importâncias despendidas pela Prefeitura
Municipal, ou pelo Distrito Federal, quando for o caso,
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para regularizar o loteamento ou desmembramento,
caso não sejam integralmente ressarcidas conforme o
disposto no parágrafo anterior, serão exigidas na parte
faltante do loteador, aplicando-se o disposto no art. 47
desta Jei.

§ 3" No caso de o loteador não cumprir o estabeleci
do no parágrafo antêrior, a Prefeitura Municipal, ou o
Distrito Federal, quando for o caso, poderá receber as
prestações dos adquirentes até o valor devido.

§ 4" A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal,
quando for o caso, para assegurar a regularização do lo
teamento ou desmembramento, bem como o ressarci
mento integral de importâncias despendidas, ou a des
pender, poderá promover judicialmente os procedimen
tos cautelares necessários aos fins colimados.

Art. 41. Regularizado o loteamento ou desmembra
mento pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Fede
ral, quando for o caso, o adquirente do Jote, comprovan
do o depósito de todas as prestações do preço avençado,
poderá obter o registro, de propriedade do lote adquiri
do, valendo para tanto o compromisso de venda e com
pra devidamente firmado.

Art. 42. Nas desapropriações não serão considera
dos como loteados ou loteáveis, para fins de indeni
zação, os terrenos ainda não vendidos ou compromissa
dos, objeto de loteamento ou desmembramento não re
gistrado.

Art. 43. Ocorrendo a execução de loteamento não
aprovado, a destinação de áreas públicas exigidas no in
ciso I do art. 4" desta lei não se poderá alterar sem prejuí
zo da aplicação das sanções administrativas, civis e cri
minais previstas.

Art. 44. O Município, o Distrito Federal c o Estado
poderão expropriar áreas urbanas ou de expansão urba
na para reloteamento, demolição, reconstrução e incor
poração, ressalvada a preferéncia dos expropriados para
a aquisição de novas unidades.

Art. 45. O loteador, ainda que já tenha vendido to
dos os lotes, ou os vizinhos, são partes legítimas para
promover ação destinada a impedir construção em desa
cordo com restrições legais ou contratuais.

Art. 46. O Joteador não poderá fundamentar qual
quer ação ou defesa na presente lei sem apresentação dos
registros e contratos a que ela se refere.

Art. 47. Se o locador integrar grupo econêmico ou
financeiro, qualquer pessoa física ou juridica desse gru
po, beneficiária de qualquer forma do Joteamento ou
desmembramento irregular, será solidariamente respon
sável pelos prejuizos por ele causados aos compradores
de lotes e ao Poder Público.

Art. 48. O foro competente para os procedimentos
judiciais previstos nesta lei será o da comarca da situação
do lote.

Art. 49. As intimações e notificações previstas nesta
lei deverão ser feitas pessoalmente ao intimado ou notifi
cado, que assinará o comprovante do recebimento, e po
derão igualmente ser promovidas por meio dos Car
tórios de Registro de Títulos e Documentos da Comarca
da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva
recebê-las.

§ I" Se o destinatário se recusar a dar recibo ou se
furtar ao recebimento, ou se for desconhecido o seu pa
radeiro, o funcionário incumbido da diligéncia informa
rá esta circunstância ao Oficial competente que a certifi
cará, sob sua responsabilidade.

§ 2' Certificada a ocorrência dos fatos mencionados
no parágrafo anterior, a intimação ou notificação será
feita por edital na forma desta lei, começando o prazo a
correr 10 (dez) dias após a última publicação.

CAPITULO IX
Disposições Penais

Art. 50. Constitui crime contra a Administração
Pública:

I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar lotea
mento ou desmembramento do solo para fins urbanos,
sem autorização do órgão público competente, ou em
desacordo com as disposições desta lei ou das normas
pertinentes do Distrito FederaJ, Estados e Municípios;

II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar lotea
mento ou desmembramento do solo para fins urbanos
sem observância das determinações constantes do ato
administrativo de licença;
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lU - fazer ou veicular em proposta, contrato, pros
pecto ou comunicação ao público ou a interessados, afir
mação falsa sobre a legalidade de loteamento ou des
membramento do solo para fins urbanos, ou ocultar
fraudulentamente fato a ele relativo.

Pena: Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa
de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário míni
mo vigente no País.

Parágrafo único. O crime definido neste artigo ê quali
ficado, se cometido:

I - por meio de venda, promessa de venda, reserva de
lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a
intenção de vender lote em loteamento ou desmembra
mento não registrado no Registro de Imóveis competen
te'

'u - com inexistência de título legítimo de proprieda
de do imóvel Joteado ou desmembrado, ou com omissão
frauduJenta de fato a cJe relativo, se o fato não constituir
crime mais grave.

Pena: Reclusão, de I (um) a 5 (cinco) anos, e multa de
10 (dez) a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigen
te no País.

Art. 51. Quem, de qualquer modo, concorra para a
prática dos crimes previstos no artigo anterior desta Jei
incide nas penas a estes cominadas, consideradas em es
pecial os atos praticados na qualidade de mandatário de
loteado r, diretor ou gerente de sociedade.

Art. 52. Registrar loteamento ou desmembramento
não aprovado pelos órgãos competentes, registrar o
compromisso de compra e venda, a cessão ou promessa
de cessão de direitos, ou efetuar registro de contrato de
venda de loteamento ou desmembramento não registra
do.

Pena: Detenção, de I (um) a 2 (dois) anos, e multa de 5
(cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário mínimo vi
gente no Pais, sem prejuízo das sanções administrativas
cabíveis.

CAPITULO X
Disposições Finais

Art. 53. Todas as alterações de uso do solo rural
para fins urbanos dependerão de prévia audiência do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INCRA, do Ôrgão Metropolitano, se houver, onde se lo
caliza o Município, e da aprovação da Prefeitura Muni
cipal, ou do Distrito Federal, quando for o caso, segun
do as exigências da legislação pertinente.

Art. 54. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 55. Revogam-se as disposições em contrârio.

Brasília, 19 de dezembro de 1979; 158' da Independên
cia e 9\9 da República. - JOÃO FIGUEIREDO - Pe
trônio Portella - Ângelo Amaury Stabile - Mário David
Andreazza,

PROJETO DE LEI N' 4.467, DE 1984
(Do Sr. Osvaldo Melo)

Altera disposições da lei n' 6.766, de 19 de de
zembro de 1979, que "dispõe sobre o parcelamento do
solo nrbano",

(Anexe-se ao Projeto de Lei n" 3.695, de 1984,
nos termos do art. 71 do Regimento Interno.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' As disposições abaixo, da Lei n' 6.766, de J9

de dezembro de 1979, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 2' .
§ I' .
§ 2' , , , .
§ 3. Considera-se área ou zona urbana a da

edificação contínua das povoações, as partes adja
cen tes e as áreas que, a critério dos Municípios, pos
sam ser ocupadas por edificações contínuas.

§ 4º Considera-se área de expansão urbana as
constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos
públicos competentes, destinados a qualquer ativi
dade urbana, mesmo que localizados fora da zona
definida no parágrafo anterior.

§ 5° Para os efeitos desta lei, equiparam-se, nos
termos da Lei n' 4.59J, de 16 de dezembro de 1964:

Quarta-feira 20 7807

o loteador ao incorporador; o adquirente do Jote ao
condômino; c as obras de infra-estrutura à cons
trução e incorporação.

Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou
desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao
registro imobiliário, dentro de 240 (duzentos e qua
renta dias), contados da data do termo de verifi
cação expedido pela Prefeitura da execução das
obras exigidas pela legislação municipal, ou da
aprovação, pela Prefeitura, do projeto com o crono
grama previsto no item V deste artigo, sob pena de
caducidade da aprovação, acompanhados dos se
guintes documentos:

1- ..
u- .
UI- .
IV- .
V - cópia do ato de aprovação do Joteamento e

comprovante do texto de verificação, pela Prefeitu
ra, da execução de obras exigidas pela legislação
municipal, que incluirão, no mínimo, vias de circuM
lação, demarcação dos lotes, quadras e logradouros,
escoamento das águas pluviais ou da aprovação do
projeto com eronograma físico·financeiro com du
ração máxima de 3 (três) anos, acompanhado de
instrumento de garantia para execução dessas
obras, representado por fiança bancária ou pessoal,
hipoteca de imóveis próprios ou de terceiros, caução
de lotes do empreendimento, depósito ou caução de
títulos da dívida pública;

VI- .
VI!- , ..
§ I' Os períodos referidos nos incisos m, alí

nea b, e IV, alíneas a e d, tomorãó por base a data
do pedido de registro de loteamento, devendo as
certidões correspondentes serem extraídas em nome
do loteador.

§ 2' , .
§ 3' .
Art. 19. Examinada a documentação e encon

trada em ordem, o Oficial de Registro de Imóveis
encaminhará comunicação à Prefeitura e fará publi
car, em resumo, edital do pedido de registro em 3
(três) dias consecutivos, podendo o registro ser im
pugnado no prazo de 15 (quinze) dias contados da
data da última publicação.

Art. 22. . , , , .. , .
Parágrafo único. O Imposto Territorial Urba

no somente será lançado pelas Prefeituras ou Distri
to Federal após a data de registro do loteamento.

Art. 26. .., , , .
1- ..
U- , .
UI- .
"IV- .
V - a taxa de juros c a correção monetária, inci

dentes sobre as prestações vencidas e não pagas,
bem como a cláusula penal, nunca excedente de 10%
(dez por cento) sobre o montante do débito em atra
so e só exigível nos casos de intervenção judicial ou
de constituição de mora na forma do § I" do art. 32;

VI- .
VII- ..
§ l'
§ 2" .
§ 3' Firmado o contrato, o loteador comunica

rá, por carta, à Prefeitura ou ao Distrito Federal,
quando for o caso, os dados essenciais sobre a pes
soa física ou jurídica que adquiriu o lote, a fim de
que O imóvel seja averbado em nome desta.

Art. 35. Oeorrendo o cancelamento do registro
por inadimplemento do Contrato e tendo havido o
pagamento de mais de 1/3 (um terço) do preço ajus
tado, o Oficial do Registro de Imóveis mencionará
este fato no ato do cancelamento e a quantia paga.
Somente será efetivado novo registro relativo ao
mesmo Jote, se for co"mprovada a restituição do va
lor pago pelo vendedor ao titular do registro cance
Jado, ou mediante depósito em dinheiro à sua dispo
sição junto ao Registro de Imóveis, em ambos os ca-
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sos, com acréscimo de juros e correção monetária
respectivos.

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A pressão migratória do homem do campo para os
centros urbanos e o inchamento populacional das gran
des metrópoles emanam fato social novo, exigindo
maior necessidade de habitações, oportunidades de tra
balho e equipamento urbanos e comunitários.

Dessarte, a partir de 1936, os problemas infra
estruturais das cidades, o atendimento social, a qualida
de de vida c os inúmeros problemas administrativos das
grandes cidades passaram a ser considerados com maior
preocupação e cuidados pelos legisladores pátrios.

No dia 29 de junho de 1936, o então Deputado Walde
mar Ferreira apresentava a esta Casa projeto de lei regu
lamentando o parcelamento do solo urbano no Brasil,
em cuja tramitação adveio o golpe de Estado que insti
tuiu o Estado Novo.

Já no dia 10 de dezembro do mesmo ano, outro proje
to de lei do Prof. Waldemar Loureiro, com base no tra
balho do Deputado Waldemar Ferreira, dava origem ao
Decreto-lei n9 58/37, regulamentando o parcelamento
do solo urbano e rural, regulamentado pelo Decreto n9

3.079/38.
Posteriormente, foi editado o Decreto-lei n9 271, de 28

de setembro de 1967, dispondo sobre loteamento urba
no, responsabilidade do loteador, uso do espaço aéreo e
outras providências.

Havia, naquela época, necessidade de se acautelar os
direitos dos promitentes compratores de lotes, para a
eventual possibilidade de empresários loteadores ines
crupulosos transferirem a propriedade dos lotes prometi
dos à compra e venda, por mais de uma vez.

A Lei n' 6.766, de 19 de dezembro de 1979, necessita
de correções, imprescindíveis à sua perfeita aplicação, a
saber:

- consoante seu art. 39, somente é admitido o parcela
mento do solo, para fins urbanos, em "zonas urbans" ou
"expansão urbana", assim definidos por lei municipal.
Não há o conceito, no texto da lei, do que se entenda por
"zona urbana" ou de "expansão urbana", Daí a razão
de incluírmos no art. 2' os parágrafos 3' e 4', com os
conceitos que se faziam necessários;

- na modificação que propomos introduzindo § 5',
no mesmo artigo, equiparamos, nos termos da Lei n9
4.591, de 16 de dezembro de 1964, o loteador ao incorpo
rador, o adquirinte de lote ao condômino e as obras de
infra-estrutura à construção e incorporação, disposição
esta já figurante no art. 3' do Decreto-lei n' 271/67, por
guardar a atividade do empresário loteador certa seme
lhança com a do empresário incorporador, permitindo
melhor configuração da atividade daquele no contexto
Com a atividade deste. Tal disposição visa proteger os in
teresses dos compradores de lotes, pela constituição, en
tre eles de uma entidade condominial que propicie a
criação de órgãos para decidir a respeito dos assuntos re
lativos aos seus direitos, nomeado síndico para
representá-los perante o loteador, objetivando fiscalizar
a execução das obras infra-estruturais do loteamento e a
regularização legal do empreendimento, como preconiza
a lei que regula o condomínio e as incorporações imobi
liárias;

- oferecemos nova redação ao "eaput" do art. 18,
aumentando para 240 dias o prazo para que o loteador,
apôs aprovação do projeto de loteamento ou des
membramento, submeta-o ao registro imobiliário, prazo
este contado da data de emissão do termo de verificação
expedido pela Prefeitura sobre a execução das obras exi
gidas. Esse prazo também poderá ser contado a partir da
aprovação, pela Prefeitura, do Projeto de loteamento ou
desmembramento com o cronograma previsto no item
V, do mesmo artigo. Oferecemos nova redação a este
item especificando os instrumentos de garantia para exe
cução das obras exigidas pela legislação, que não consta
vam na redação vigente;

- objetivando minimizar efeitos burocráticos, altera
mos o § 19 do art. 18, para que as certidões ali contidas
sejam expedidas exclusivamente em nome do loteador;
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- no art. 19, eliminamos a expressão "e com pequeno
desenho de localização da área", por ser esse desenho ir
relevante e implicar em aumento das atribuições do Ofi
cial de Registro de Imóveis;

- adicionamos § único ao art. 22, determinando que o
lançamento do Imposto Territorial Urbano somente seja
efetuado após a data de registro do loteamento;

- alteramos o item V do art. 26, incluindo a correção
monetária sobre o débito em aberto e sobre as prestações
vencidas e não pagas e na parte final, substituindo a ex
pressão "de mora superior a 3 (três) meses" para "de
constituição de mora na forma do § I' do art. 32";

- acrescentamos § 3' ao art. 26, exigindo que o lotea
dor comunique à Prefeitura, os dados essenciais sobre a
pessoa física ou jurídica que adquiriu o lote, a fim de que
o imóvel seja averbado em nome desta.

Por fim, acrescentamos ao final do "caput" do art. 35,
a expressão seguinte: "com acréscimos respectivos, em
ambos os casos, de juros e correção monetária".

Esta proposição aproveitou imprescindíveis sugestões
oferecidas pelo ínclito Professor, Dr. Sérgio Alberto Pra
zão do Couto, em palestra que proferiu por ocasião do
Primeiro Congresso Nacional de Empresários Loteado
res, em Haja Esta a proposição que, pela sua importân
cia 110 quadro desenvolvimentista do País, submeto à ele
vada apreciação de meus ilustres Pares.

Sala das Sessões, Osvaldo Melo.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS

COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979

Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá
outras providências.

O Presidente da República:

Façc saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a segointe lei:

Art. I' O parcelamento do solo para fins urbanos
será regido por esta lei.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão estabelecer normas complementares
relativas ao parcelamento do solo municipal para ade
quar o previsto nesta lei às peculiaridades regionais e lo
cais.

CAPITULO I
Disposições Preliminares

Art. 29 O parcelamento do solo urbano poderá ser
feito mediante loteamento ou desmembramento, obser
vadas as disposições desta lei e as das legislações esta
duais e municipais pertinentes.

§ I' Considera-se loteamento a subdivisão de gleba
em lotes destinados a edificação, com abertura de novas
vias dc circulação, de logradouros públicos ou prolonga
mento, modificação ou ampliação das vias existentes.

§ 2' Considera-se desmembramento a subdivisão de
gleba em lotes destinados a edificação, com aproveita
mento do sistema viário existente, dcsde que não impli
que na abertura de novas vias e logradouros públicos,
nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos
já existentes.

Art. 3' Somente será admitido o parcelamento do
solo para fins urbanos em zonas urbanas ou de expansão
urbana, assim definidas por lei municipal.

Parágrafo único. Não será permitido o parcelamen
to do solo:

T- em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações,
antes de tomadns as providências para assegurar o escoa
mento das águas;

II - em terrenos que tenham sido aterrados com ma
terial nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente
saneados;

IH - em terrenos com declividade igualou superior a
30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências es
pecíficas das autoridades competentes;

IV - em terrenos onde as condições geológicas não
aconselham a edificação;

V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas
onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis,
até a sua correção.
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CAPiTULO VI

Do Registro do Loteamento
e Desmembramento

Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de
desmembramento, o loteador deverá submeté-lo ao re
gistro imobiliário dentro de 180 (cento) dias, sob pena de
caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes
documentos:

I - título de propriedade do imóvel;
I! - histórico dos títulos de propriedade do imóvel,

abrangendo os últimos 20 (vinte) anos, acompanhados
dos respectivos comprovantes;

lI! - certidões negativas:
a) de tributos federais, estaduais e municipais inci

dentes sobre o imóvel;
b) de ações reais referentes ao imóvel, pelo período

de 10 (dez) anos;
c) de ações penais com respeito ao crime contra o

patrimônio e contra a Administração Pública;
IV - certidões:
a) dos cartórios de protestos de títulos, em nome do

loteador, pelo período de lO (dez) anos;
b) de ações pessoais relativas ao loteador, pelo perío

do de 10 (dez) anos;
c) de ônus reais relativos ao imóvel;
d) de ações penais contra o loteador, pelo período de

10 (dez) anos;
V - cópia do ato de aprovação do loteamento e com

provante do termo de verificação pela Prefeitura da exe
cução das obras exigidas por legislação municipal, que
incluirão, no mínimo, a execução das vias de circulação
do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logra
douros e das obras de escoamento das águas pluviais ou
da aprovação de um cronograma, com a duração máxi
ma de 2 (dois) anos, acompanhado de competente instru
mento de garantia para a execução das obras;

VI - exemplar do contrato-padrão de promessa de
venda, ou de cessão ou de promessa de cessão, do qual
constarão obrigatoriamente as indicações previstas no
art. 26 desta Lei;

VII - declaração do cônjuge do requerente de que
consente no registro do loteamento.

§ I' Os períodos referidos nos incisos 111, alínea b, e
IV, alíneas a e d, tomarão por base a data do pedido de
registro do loteamento, devendo todas elas serem extraí
das em nome daqueles que, nos mencionados períodos,
tenham sido titulares de direitos reais sobre o imóvel.

§ 2' A existência de protestos, de ações pessoais ou
de ações penais, exceto as referentes a crime contra o pa
trimônio e contra a administração não impedirâ o regis
tro do loteamento se o requerente comprovar que esses
protestos ou ações não poderão prejudicar os adquiren
tes dos lotes. Se o Oficial do Registro de Imóveis julgar
insuficiente a comprovação feita, suscitará a dúvida pe
rante o juiz competente.

§ 3' A dccl~ração a que se refere o inciso VII deste
artigo não dispensará o consentimento do declarante
para os atos de alienação ou promessa de alienação de
lotes, ou de direitos a eles relativos, que venham a ser
praticados pelo seu cônjuge.

Art. 19. Examinada a documentação e encontrada
em ordem, o Oficial do Registro de Imóveis encaminha
rá comunicação à Prefeitura e fará publicar, em resumo c
com pequeno desenho de localização da área, edital do
pedido de registro em 3 (três) dias consecutivos, podendo
este ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias conta
dos da data da última publicação.

§]' Findo o prnzo sem impugnação, será feito ime
diatamente o registro. Se houver impugnação de tercei
ros, O Oficial do Registro de Imóveis intimará o reque
rente e a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal
quando for o caso, para que sobre ela se manifestem no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do
processo. Com tais manifestações, o processo será envia
do ao juiz competente para decisão.

§ 29 Ouvido o Ministério Público no prazo de 5 (cin
co) dias, o juiz decidirá de plano ou após instrução su
mária, devendo remeter ao interessado as vias ordi
nárias, caso a matéria exija maior indagação.

§ 3' Nas capitais, a publicação do edital se fará no
Diário Oficial do Estado e num dos jornais de circulação
diária. Nos demais municípios, a publicação se fará ape-
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nas num dos jornais locais se houver, ou, não havendo,
em jornal da região.

§ 49 O Oficial do Registro de Imóveis que efetuar o
registro em desacordo com as exigências desta Lei ficará
sujeito a multa equivalente a 10 (dez) vezes aos emolu
mentos regimentais fixados para o registro, na época em
que for aplicada a penalidade pelo juiz corregedor do
cartório, sem prejuízo das sanções penais e administrati
vas cabíveis.

§ 59 Registrado o loteamento, o Oficial de Registro
comunicará, por certidão, o seu registro à Prefeitura.

Art. 20. O registro do loteamento será feito, por ex
trato, no livro próprio.

Parágrafo único. No Registro de Imóveis far-se-á o
registro do loteamento, com uma indicação para cada Ia
te, a avcrbação das alterações, a abertura de ruas e
praças e as áreas destinadas a espaços livres ou a equipa
mentos urbanos.

Art. 21. Quando a área loteada estiver situada em
mais de uma circunscrição imobiliária, o registro será re
querido primeiramente perante aquela em que estiver lo
calizada a maior parte da área loteada, Procedido o re
gistro nessa circunscrição, O interessado requererá, su
cessivamente, o registro do loteamento em cada uma das
demais, comprovando perante cada qual o registro efe
tuado na anterior, até que o loteamento seja registrado
em todas. Denegado registro em qualquer das circuns
crições, essa decisão será comunicada, pelo Oficial do
Registro de Imóveis, às demais para efeito de cancela
mento dos registros feitos, salvo se ocorrer a hipótese
prevista no § 4' dcste artigo.

§ 29 É defeso ao interessado processar simultanea
mente, perante diferentes circunscrições, pedidos de re
gistro do mesmo loteamento, sendo nulos os atos prati
cados com infração a esta norma.

§ 39 Enquanto não procedidos todos os registros de
que trata estc artigo, considcrar-se-á o lotcamento como
não registrado para os efeitos desta Lei.

§ 49 O indeferimento do registro do loteamento em
urna circunscrição não determinarú o cancelamento do
registro procedido em outra, se o motivo do indeferi
mento naquela não se estender à área situada sob a com
petência desta, e desde que o interessado requeira a ma
nutenção do registro obtido, submetido o remanescente
do loteamento a uma aprovação prévia perante a Prefei
tura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso.

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento,
passam a integrar o domínio do município as vias e
praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios
públicos e outros equipamentos urbanos constantes do
projeto e do memorial descritivo.

Art. 23. O registro do loteamento só poderá scr can
celado:

I - por decísão judicial;
11 - a requerimento conjunto do loteador e de todos

os adquirentes de lotes, com anuência da Prefeitura, ou
do Distrito Federal, quando for o caso, edo Estado.

§ 19 A Prefeitura e o Estado só poderão se opor ao
cancelamento se disto resultar inconveniente comprova
do para o desenvolvimento urbano ou sejá se tiver reali
zado qualquer melhoramcnto na árca loteada ou adja
cências.

§ 29 Nas hipóteses dos incisos 11 e UI, o Oficial do
Registro de Imóveis fará publicar, em resumo, edital do
pedido de cancelamento, podendo este ser impugnado
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da última
publicação. Findo esse prazo, com ou sem impugnação,
o processo serâ rcmetido ao juiz competente para homo
logação do pedido de cancelamento, ouvido o Minis
tério Público.

§ 39 A homologação de que trata O parágrafo ante
rior será procedida de vistoria judicial destinada a com
provar a inexistência de adquirentes instalados na área
lotcada.

Art. 24. O processo de loteamento e os contratos de
positados em Cartório poderão ser examinados por
qualquer pessoa, a qualquer tempo, independentemente
do pagamento de custas ou emolumentos, ainda que a
título de busca.

CAPITULO VII
Dos Contratos

Art. 25. São irretratáveis os compromissos de com
Jra c venda, cessões e promessas de cessão, os que atri-
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buam dircito a adjudicação compulsória e, estando regIs
trados, confiram direito real oponível a tereciros.

Art. 26. Os compromissos de compra e venda, as
cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por es
critura pública ou por instrumento particular, de acordo
com o modelo depositado na forma do inciso VI do art.
18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações:

I - nome, registro civil, cadastro fiscal no Ministério
da Fazenda, nacional, estado civil a residência dos con
tratantes;

11 - denominação a situação do loteamento, número
e data da inscrição;

III - descrição do lote ou dos lotes que forem objeto
de compromissos, confrontações, área e outras carac
terísticas;

IV - preço, prazo, forma e local de pagamento bem
como a importância do sinal;

V - taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto
c sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a
cláusula penal, nunca excedente a 10% (dez por cento) do
débito e só exigível nos casos de intervenção judicial ou
de mora superior a 3 (três) meses;

VI - indicação sobre a quem incumbe o pagamento
dos impostos e taxas incidentes sobre o lote compromis
sado;

VII - declaração das restrições urbanísticas conven
cionais do loteamento, supletivas da legislação pertinen
te.

§ 19 O contrato deverá ser firmado em 3 (três) vias
ou extraídas em 3 (três) traslados, sendo uma para cada
parte e o terceiro para arquivo no registro imobiliário,
após o registro e anotações devidas.

§ 29 Quando o contrato houver sido firmado por
procurador dc qualquer das partes será obrigatório o ar
quivamento da procuração no registro imobiliário.

Ar!. 27. Se aqueles que se obrigou a concluir contra
to de promcssa de venda ou de cessão não cumprir a
obrigação, o credor poderá notificar o devedor para ou
torga do contrato ou oferecimento de impugnação no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de proceder-se ao re
gistro de pré-contrato, passando as soluções cntrc as par
tes a serem regidas pelo contrato-padrão.

§ 19 Para fins dcstc artigo, terão o mesmo valor de
pré-contrato a promessa de cessão a proposta de com
pra, a reserva de lote ou qualquer outro instrumento, do
qual conste a manifestação da vontade das partes, a indi
cação do lote, o preço e modo de pagamento, e a pro
me,.a de contratar.

§ 29 O registro de que trata este artigo não será pro
cedido se a parte que o requereu não comprovar haver
cumprido a sua prestação, nem o oferecer na forma dcvi
da~ salvo se ainda não exigível.

§ 39 Havendo impugnação daqucle que se compro
meteu a concluir o contrato, observar-se-á o disposto
nos arts 639 e 640 do Código de Processo Civil.

Ar!. 28. Qualquer alteração ou cancelamento par
cial do loteamento registrado dependerá de acordo entre
o loteador e os adquircntes dc lotes atingidos pela alte
ração, bem como da aprovação pela Prefeitura Munici
pal, ou do Distrito Federal quando for o caso, devendo
ser depositado no Registro de Imóveis, em complemento
ao projeto original, com a devida averbação.

Art. 29. Aquele que adquirir a propriedade toteada
mediante ato inter vivos, ou por sucessão causa mortis,
sucederá o transmitente em todos os seus direitos e obri
gações, ficando obrigado a respeitar os compromissos de
compra c venda ou as promessas de cessão, em todas as
suas cláusulas, sendo nula qualquer disposição em con
trário, ressalvado o direito do herdeiro ou legatário de
renunciar à herança ou ao legado.

Ar!. 30. A sentença declaratória de falência ou de
insolvência de qualquer das partes não rescindirá os con
tratos de compromisso de compra e venda ou de promes
sa de cessão que tenham por objeto a área loteada ou 10
te~ d~ mesm~. Se a falência ou insolvência for do pro
pnetano da area loteada ou do titular de direito sobre
ela, incumbirá ao síndico ou ao administrador dar cum
primento aos referidos contratos; se do adquirente do lo
te, seus direitos serão levados à praça.

Art. 31. O contrato partícular pode ser transferido
por simples trespasse. lançado no verso das vias em po
der das partes, ou por instrumento em separado,
declarando-se o número do registro do loteamente, o va-
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Ior da cessão e a qualificação do cessionário, para o devi
do registro.

§ 19 A cessão independe da anuência do loteador
mas, em relação a este, seus efeitos só se produzem de
pois de cientificado, por escrito, pelas partes ou quando
registrada à cessão.

§ 29 Uma vez registrada a cessão, feita sem anuência
do loteador, o Oficial do Registro dará ciência, por escri
to, dentro de 10 (dez) dias.

Art. 32. Vencida e não paga a prestação, o contrato
será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de
constituído em mora o devedor.

§ 19 Para os fins dcste artigo o devedor-adquirente
será intimado, a requerimento do credor, pelo Oficial do
Registro de Imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e
as que se vencerem até a data do pagamento, os juros
convencionados e as custas dc intimação.

§ 29 Purgada a mora, convalescerá o contrato.
§ 39 Com a certidão de não haver sido feito O paga

mento em cartório, O vendedor requererá ao Oficial do
Registro o cancelamento da averhação.

Ar!. 33. Se o credor das prestações se recusar
recebé-Ias ou furtar-se ao seu recebimento, será consti
tuídO em mora mediante notificação do Oficial do Re
gistro de Imóveis para vir receber as importãncias depo~

sitadas pelo devedor no próprio Registro de Imóveis.
Decorridos 15 (quinze) dias após o recebimento da inti
mação, considerar-se-á efetuado o pagamento, a menos
que o credor impugne o depósito e, alegando inadimple
mento do devedor, requeira a intimação deste para os
fíns do disposto no ar!. 32 desta Lei.

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadim
plemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou ú
teis por ele levadas a efcito no imóvcl dcverão scr indeni
zadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição con
tratual em contrário.

Parágrafo único. Não serão indenizadas as benfeito
rias feitas em desconformidade com o contrato ou com a
lei.

Art. 35. Ocorrendo o cancelamento do registro por
inadimplemento de contrato e tendo havido o pagamen
to de mais de 1/3 (um terço) do preço ajustado, o Oficial
do Registro de Imóveis mencionará este fato no ato do
cancelamento e a quantia paga; somentc será efetuado
novo registro relativo ao mesmo lote, se for comprovada
a restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do
registro cancelado, ou mediante depósito em dinheiro à
sua disposição junto ao Registro de Imóveis.

§ 19 Ocorrendo o depósito a que se refere este artigo,
o Oficial do Registro de Imóveis intimará o interessado
para vir recebê-lo no prazo de !O (dez) dias, sob pena de
ser devolvido ao depositante.

§ 29 No caso de não ser encontrado o interessado, o
Oficial do Registro de Imóveis depositará a quantia em
estabelecimento de crédito, segundo a ordem prevista no
inciso I do art. 666 do Código de Processo Civíl, em con
ta com incidência de juros e correção monetúria.

Art. 36. O registro do compromisso, ccssão ou pro-
messa de cessão só poderá ser cancelado:

I - por decisão judicial;
II - a requerimento conjunto das partes contratantes;
!lI - quando houver rescisão comprovada do contra-

to.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

I - Relatório

Este projeto altera inúmeros dispositivos da Lei n9

6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre par
celamento do solo urbano. As alterações situam-se nos
arts. 29 a 69, tI, 18,26,29,32,33,35 a 41,50,51 e 53.

Em bem lançada justificativa, o autor analisa cada
inovação e declara que a proposição "tem por escopo
adequar, da melhor maneira, a atual Lei de Parcelamen
to do Solo Urbano à realidadc nacional, e atualizá-la em
face da problemática ora existente e diariamente detecta
da por todos quantos dela se utilizam".

Posteriormente, foi oferecido o Projeto de Lei n9

4.467/84, pelo Deputado Osvaldo Melo, que, por versar
matéria análoga, foi anexado ao de n9 3.695/84, nos ter
mos regimentais do art. 71.
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o projeto foi distribuído a esta Comissão, para exame
das preliminares, e à Comissão do Interior, para apre
ciação quanto ao mérito.

É o relatório.

II - Voto do Relator

A proposição guarda conformidade com o estabeleci
do na Constituição Federal relativamente ao processo le
gislativo (art. 46, I1I), à iniciativa por parte de Deputado
(art. 56) e à competência da União para legislar sobre a
matéria (art. 8', item XVII, alínea b).

Manifesto-me pela constitucionalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Lei n' 3.695/84, de
autoria do nobre Deputado Adail Vettorazzo.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 1985. - Gorgô
nio Neto, Relator.

III - Parecer da Comíssão

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião or
dinária de sua Turma "B" realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa do Projeto de Lei n' 3.695/84, nos termos do
parecer do relator. O Deputado João Gilberto votou
com restrições.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Aluízio
Campos, Presidente; Joaci! Pereira, Vice-Presidente; Ar
naldo Maciel, Brabo de Carvalho, Egídio Ferreira Lima,
João Gilberto, José Melo, Plínio Martins, Valmor Gia
varina, Raimundo Leite, Gerson Peres, Gorgônio Neto,
Guido Moeseh, Jorge Arbage, Osvaldo Melo, Otávio
Cesário, Rondon Pacheco, Celso Barros, Matheus
Schmidt, Nilson Gibson e Gomes da Silva.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 1985. - Aluízio
Campos, Presidente - Gorgônio Neto, Relator.

PARECER DA COMISSÃO DO INT,ERIOR
I - Relatório

O projeto de rei do ilustre Deputado Adail Vettorazzo,
ora em exame nesta Comissão do Interior, trata, confor
me está explicitado em sua ementa, de modificar dispo
sições da Lei n' 6.766, de 19 de dezembro de 1979, sendo
esta o diploma legal em vigor a disciplinar o parcelamen
to do solo urbano.

A esta proposição encontra-se anexada, com base no'
art. 71 do Regimento Interno, a de n' 4.467/84, de auto
ria do Deputado Osvaldo Melo, que igualmente cuida de
alterar disposições da mesma citada lei.

Na Comissão de Constituição e Justiça, sendo relator
o Deputado Gorgônio Neto, o parecer, tomado à unani
midade da Turma "B", quanto ao Projeto de Lei n'
3.695, concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa (fls. e fls.).

Ê O relatório.

II - Voto do Relator

Legislação adotada em época mais ou menos recente
(em 1979), a que "dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano", nem por isto escapa da evidente necessidade de
ser reformulada, atualizada, aperfeiçoada. Prova disto
são as muitas proposições tramitando no Congresso com
tal objetivo.

Por outro lado, o autor do PL n' 3.695, Sr. Adail Vet
torazzo, é, a par de combativo Deputado, antigo prefeito
de uma das mais importantes e progressistas cidades do
interior de São Paulo, São José do Rio Preto, com todas
as condições para emitir opinião acerca dos acertos e de
sacertos da sempre citada Lei n' 6.766/79. De fato, cada
uma das modificações por ele projetadas vem analisada
em sua longa e substanciosa justificação, do que resulta
ficarmos convencidos de sua necessidade e oportunida
de.

Por tais razões, manifesto-me pela aprovação do Pro
jeto de Lei n' 3.695/84.

Sala da Comissão, 19 de junho de 1986. - Pedro Cor
rêa.

III - Parecer da Comissão

A Comissão do Interior, em reunião ordinária realiza
da hoje, opinou unanimemente pela aprovação do Proje
to de Lei n' 3.695/84, nos termos do parecer do relator,
Deputado Pedro Corrêa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: João Re
belo, Presidente; Evandro Ayres de Moura e Assis Canu
to, Vice-Presidentes; e Oswaldo Murta, Raul Ferraz, AI-
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cides Lima, Cristino Cortes, João Marques, Mário Juru
na, Inocêncio Oliveira, Paulo Guerra, Délio dos Santos,
Harry Amorim, Rubem Figueiró, Alércio Dias, Renato
Vianna, José Melo, Marcelo Cordeiro, Tapety Júnior,
Oswaldo Coelho, Manoel Costa Júnior, Pedro Corrêa,
Elquisson Soares, Octacílio Queiroz, José Jorge, Manoel
N ovaes, Amilcar Queiroz, Antônio Pontes, Olavo Pires,
Jutahy Júnior, Artenir Werner, Wilson Falcão, Victor
Trovão, Wagner Lago, Josué de Souza, Manoel Gonçal
ves e Aluizio Bezerra.

Sala da Comissão, 19 dejunho de 1986. - João Rebe
lo, Presidente - Pedro Corrêa, Relator.

PROJETO DE LEI
N~ 4.272-A, de 1984

(Do Sr. Paulo Marques)

Regula a profissão de Corretor de Seguros, de Ca
pitalização e de Previdência Privada e dá outras pro
vidências: lendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa: da Comissão de Trabalbo,
pela aprovação, com emendas: e, da Comissão de Fi
nanças, pela aprovação, com adoção das emendas da
Comissão de Trabalho.

(Projeto de Lei n.4.272, de 1984, tendo anexado
o de n' 4.562/84, a que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:

CAPITULO I

Da Finalidade, Composição e Patrimônio

Art. I' Fica instituído o Conselho dos Corretores de
Seguros, de Capitalização e de Previdência Privada com
a finalidade de disciplinar, fiscalizar e defender os inte
resses da categoria profissional dos Corretores de Segu
ros, de Capitalização e de Previdência Privada, em todo
o território nacional.

Art. 2' São os seguintes os órgãos do Conselho:
I - o Conselho Federal;
11 - os Conselhos Regionais; e
III - as Assembléias Gerais.
Art. 3' O Conselho dos Corretores de Seguros, de

Capitalizaçãd e de Previdência Privada constitui público
federal, gozando os seus bens, rendas e serviços de imu
nidade tributária.

§ I' Os Conselhos dispõem de personalidade jurídi
ca própria e autononia administrativa e financeira, nos
termos desta lei, cada qual no âmbito de sua jurisdição.

§ 2' Compete aos Conselhos orientar, aperfeiçoar,
disciplinar e fiscalizar o exercicio da profissão de Corre.
tor de Seguros, de Capitalização e de Previdência Priva
da, zelando pela fiel observância dos princípios da ética
da classe, pela dignidade e independência da profissão.

§ 3· Os Conselhos Regionais poderão abranger o
território de mais de uma unidade da Federação.

Art. 4' O Patrimônio do Conselho Federal c dos
Conselhos Regionais é constituído por:

I - bens móveis e imóveis adquiridos;
II -legados e doações;
III - outros bens ou valores adventícios.

CAPITULO 11

Do Conselho Federal

Art. 5. O Conselho Federal compõe-se de 3 (três) re
presentantes de cada um dos Conselhos Regionais, esco
lhidos de três em três anos por maioria de seus membros.

§ l' Ê permitida a reeleição de membro do Conselho
Federal.

§ 2' A escolha dos representantes será efetuada até o
mês de março do primeiro ano do mandato dos Conse
lhos Regionais.

Art. 6' Os representantes dos Conselhos Regionais,
reunidos na última semana do mês de abril seguinte à sua
escolha, elegerão, por maioria absoluta e voto secreto, a
Diretoria do Conselho Federal, para um mandato de trés
anos, a iniciar-se a I' de maio subseqüente.

§ l' A Diretoria do Conselho Federal será composta
de Presidente, Vice-Presidente, l'-Secretário, 2'
Secretário, 1'-Tesoureiro, 2'- Tesoureiro e Diretor de
Património.
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§ 2' A escolha do Presidente recairá em corretor que
tenha mais de cinco anos de efetivo exercicio profissio
nal.

§ 3. Ê permitida a reeleição de membro da Diretoria
do Conselho Federal.

Art. 7' São atribuições do Conselho Federal:
I - pugnar pela boa e fiel aplicação das leis, dos regu

lamentos e demais disposições legais sobre Corretores de
Seguros, de Capitalização c de Previdência Privada;

11 - colaborar com os órgãos governamentais em re
lação aos problemas da profissão;

111 - estimular, por todos os meios, a exação na práti
ca da corretagem, zelando pelo prestígio e bom conceito
dos que a exercem;

IV - promover e propor, junto aos órgãos competen
tes, medidas em defesa da classe;

V - elaborar e alterar seu Regimento Interno, regu
lando:

a) a ordem dos trabalhos e o funcionamento das ses
sões;

b) o quourum para deliberações;
c) a organização e os serviços de Secretaria e Tesoura

ria;
VI - promover diligências, inquéritos ou verificações

sobre o funcionamento dos Conselhos Regionais e ado
tar medidas para sua eficiéncia e regularidade, inclusive
neles intervindo, com a designação de Diretda Provi
sória;

VII - proceder à convocação de Assembléia Geral
Extraordinária, nos Conselhos Regionais, quando julgar
necessário e conveniente, para decisão de assunto deter
minado;

VIII - aprovar e alterar, se for o caso, os Regimentos
dos Conselhos Regionais;

IX - criar, fixar e alterar taxas, emolumentos e per
centagens de contribuição dos Conselhos Regionais;

X - dispor sobre as instituições, recursos e seus efei
tos, instâncias, prazos, perempção e outros atos proces
suais a serem observados em processos administrativos
de que possam resultar penalidades ao corretor;

XI - reexaminar, em grau de recurso, as decisões dos
Conselhos Regionais, nos casos previstos nesta lei;

XII - conhecer do relatório anual, balanço e contas
de sua Diretoria, deliberando sobre os mesmos;

XIII - homologar, mandar suprir ou cassar atos de
Assembléia Geral referentes ao relatório anual, ao ba
lanço e às contas das Diretorias dos Conselhos Regio
nais, ou às eleições desses órgãos ou de seus representan
tesjunto ao Conselho Federal, e determinar a realização
de novas eleições, no caso de serem constatadas irregula
ridades;

XIV - indicar às autoridades competentes, em lista
triplice, os representantes da classe para integrar órgãos
colegiados federais;

XV - deliberar sobre o território de jurisdição de
cada Conselho Regional, desmembrando-o ou
incorporando-o, conforme as necessidades;

XVI - eleger sua Diretoria;
XVII - aprovar o Colégio de Ética Profissional;
XVIII - baixar instruções a respeito da atuação de

estagiário, aluno da Fundação Escola Nacional de Segu
ros - FUNENSEG, nos termos do art. 32, § 2';

XIX - expedir normas e provimentos que se fizerem
necessários para o bom e fiel cumprimento desta lei;

XX - autorizar a aquisição, alienação ou gravame de
bens imóveis do Conselho;

XXI - resolver os casos omissos.
Art. 8' O Conselho Federal terá sede, provisoria

mente, na cidade do Rio de Janeiro, sendo transferido
definitivamente para a Capital Federal quando nesta fo
rem instalados os órgãos oficiais que compõem o Siste
ma Nacional de Seguros Privados.

Art. 9' Compete ao Presidente:
I - representar o Conselho Federal, em juízo ou fora

dele, ativa e passivamente;
11 - zelar pelo livre exercício da profissão e pela dig

nidade e independência do Conselho e seus membros,
observados os dispositivos das leis c regulamentos apli
cáveis;

111 - convocar reuniões do Conselho e a elas presidir;
IV - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Con

selho;
V - superintender os serviços do Conselho, contra

tar, promover, licenciar, punir e demitir seus emprega
dos;
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VI - administrar o patrimônio do Conselho, como
observância das resoluções deste;

VII - acompanhar o funcionamento dos Conselhos
Regionais e zelar pela regularidade e pelo fiel cumpri
mento atinentes aos corretores;

VIII - cooperar com os Conselhos Regionais em ma
téria dc sua competência, sempre que solicitado;

IX - instaurar inquérito administrativo para apu
ração de irregularidades e aplicação de penalidades disci
plinares que couberem aos infratores;

X - tomar e propor medidas de defesa dos Conselhos
e da classe;

XI - elaborar, com o lo-Secretário e o lv-Tesoureiro,
o orçamento anual de receita e despesa, para submetê-lo
à apreciação do Conselho;

XII - aplicar as penas disciplinares, conforme a deci
são do Conselho.

Parágrafo único. O Presidente será substituído, em
suas faltas e impedimentos, pelo Vice-Presidente e de
mais membros da Diretoria, na ordem mencionada no
art. 60

Art. 10. Compete ao 10-Secretârio:
I - dirigir os serviços da Secretaria;
I! - ter a seu cargo a correspondência do Conselho;
lI! - secretariar as reuniões do Conselho, redigindo

as respectivas Atas;
IV - organizar e rever, anualmente, o cadastro geral

dos corretores;
V - elaborar, com o Presidente e o lO-Tesoureiro, o

orçamento anual da receita e despesa, para submetê-lo à
apreciação do Conselho.

Parágrafo único. O lo-Secretário será substituído, em
suas faltas e impedimentos, pelo 2v-Seeretário.

Art. 11. Compete ao lO-Tesoureiro:
I - ter sob sua guarda e responsabilidade todos os va

lores pertencentes ao Conselho, escriturando a receita e a
despesa no livro "Caixa" e os restantes nos livros apro
priados;

II - arrecadar todas as rendas e contribuições devidas
ao Conselho;

IIl- pagar as despesas, contas e obrigações do Con
selho, assinando com o Presidente os cheques e as ordens
de pagamento;

IV - elaborar, com o Presidente e o lO-Secretário, o
orçamento anual de receita e despesa, para submetê-lo à
apreciação do. Con_selho;

V -levantar balancetes e apresentá-los ao Presidente,
mensalmente e quando este o solicitar;

VI - apresentar, anualmente, o balanço geral, que
instruirá o relatório e a prestação de contas da Diretoria,
para apreciação do Conselho;

VI! - depositar, no Banco do Brasil efou na Caixa
Econômica Federal, as quantias e valores pertencentes
ao Conselho.

Parágrafo único. O I'-Tesoureiro será substituído, em
suas faltas e impedimentos, pelo 2o-Secretário.

Ar!. 12. Compete ao Diretor de Patrimônio ter sob
sua guarda e responsabilidade os bens móveis e imóveis
que constituem o patrimônio do Conselho,
administrando-os e providenciando sua manutenção,
uso e serventia.

Ar!. 13. Constituem receitas do Conselho Federal:
I -ordinárias:
a) a percentagem fixada sobre a receita arrecadada

em cada Conselho Regional;
b) a renda patrimonial;
I! - extraordinária:
a) as contribuições voluntárias;
b) as subvenções orçamentárias.

CAPITULO III
Dos Conselhos Regionais

Art. J4. Cada Conselho Regional será eleito por três
anos, em assembléia geral dos corretores, em pleno gozo
dos direitos que lhes são conferidos por lei, iniciando-se
o mandato no dia (o de fevereiro do ano seguinte ao da
eleição.

Parágrafo único. Ê permitida a reeleição de membro
do Conselho Regional.

Art. 15. O Conselho Regional compõe-se de dez
membros, no mínimo, e de vinte, no máximo.
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~ ro Os membros do Conselho Regional deverão re
sidir no território de sua jurisdição.

~ 20 Para cada membro efetivo será eleito um su
plente.

Art. 16. As reuniões dos Conselhos Regionais dar
se-ão, ordinariamente, uma vez por mês e, em caráter ur
gente e extraordinário, sempre que forem convocadas,
com motivo fundamentado, através da imprensa, de car
ta ou telegrama, pelo Presidente ou por uma terça parte
de seus membros, com antecedência mínima de cinco
dias.

Parágrafo único. Em caráter extraordinário, o Presi
dente poderá convocar reunião, dispensa do prazo e das
exigências deste artigo, ficando porém sujeito a pena dis
ciplinar se o motivo não for julgado relevante pelo Con
selho, que apreciará esta preliminar ao início dos traba
lhos.

Art. 17. O Presidente terá apenas o voto de qualida
de, podendo, entretanto, interpor recurso junto ao Con
selho Federal quando a decisão não for unânime.

Art. [8. Em caso de licença ou de vaga de diretores,
o Presiden te designará substituto durante a licença ou
até o fim do mandato.

Parágrafo único. A escolha recairá, obrigatoriamente,
em membro do Conselho Regional.

Art. 19. A função de Conselheiro Regional é incom
patível com a de membro do Conselho Federal.

Art. 20. Compete ao Conselho Regional:
I - cumprir e fazer camprir, no território de suajuris

dição, os deveres e atribuições dos itens I, 11, III e IV do
art. 70;

II - eleger seus representantes junto ao Conselho Fe
deral, por maioria absoluta e voto secreto;

ru - elaborar e alterar seu Regimento Interno, no
qual regulará:

a) as atribaições dos membros da diretoria;
b) o quorum para deliberações;
c) a ordem dos trabalhos e o funcionamento das ses

sões;
d) a organização e os serviços da Secretaria e Tesou

raria;
e) o quorum, a ordem dos trabalhos e o funcionamen

to da assem bléia geral, na forma prevista no art. 26;
f) a época e O montante das contribuições obriga

tórias, bem como as taxas e emolumentos, previstos no
art. 33, item IV;

IV - apreciar e julgar os pedidos de inscrição de cor
retores, com domicílio ou sede no território sob sua ju
risdição, bem como os pedidos de inscrição secundária
daqueles domiciliados OU sediados em outro território;

V - organizar e rever, anualmente, o cadastro geral
dos corretores inscritos no âmbito de sua jurisdição;

VI - votar o seu orçamento anual de receita e de des
pesa;

VII - indicar, em lista tríplice, às autoridades compe
tentes, os representantes da classe para integrar órgãos
colegiados de natureza estadual ou municipal;

VIII - decidir sobre a aplicação de penas disciplina
res'

IX - resolver os casos omissos, com recurso neces
sário para o Conselho Federal.

Art. 21. A Diretoria do Conselho Regional terá
mandato de três anos, devendo ser eleita em novembro
pela Assembléia Geral, e empossada a lo de fevereiro do
ano seguinte, compondo-se de Presidente, Vice
Presidente, rO-Secretário, 2'-Secretário, ['-Tesoureiro,
20-Tesoureiro e Diretor de Patrimônio.

Art. 22. Compete à Diretoria administrar o Conse
lho Regional, com atribuições, no território de suajuris
dição e no que lhe for aplicável, idêntica às deferidas à
Diretoria e ao Conselho Federal pelos arts. 70, 90, lO, Il
e 12, bem como observar, cumprir e fazer cumprir esta
lei, o Regimento Interno, o Código de Ética Profissional
e demais atos relativos ao exercício da profissão.

Art. 23. Constituem receitas do Conselho Regional:
I - ordinárias:
a) as contribuições mensais dos corretores;
b) a renda patrimonial;
U - extraordinária:
a) as contribuições voluntárias;
b) as subvenções e dotações orçamentárias;
c) as taxas, os emolumentos e as multas.
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CAPITULO IV
Da Assembléia Geral

Art. 24. Constituem a Assembléia Geral do Conse
lho Regional os corretores, pessoas físicas, inscritos e em
pleno gozo de seus direitos.

Ar!. 25. Compete à Assembléia Geral:
I - apreciar e aprovar o relatório anual, o balanço e

as con tas da Diretória do Conselho Regional, com recur
so necessária para o Conselho Federal;

11 - eleger os membros do Conselho Regional e os de
sua Diretoria;

III - autorizar a aquisição, a alienação e o gravame
dos bens imóveis do patrimônio do Conselho Regional;

lV - deliberar sobre qualquer matêria que lhe for
apresentada pela Diretoria do Conselho Federal ou Re
gional. bem como por associado.

Art. 26. A assembléia reunir-se-á mediante convo
cação pela imprensa, no mínimo com sete dias e no má
ximo com trinta dias de antecedência, na qual se mencio
nará a data, o local, a hora de reunião e a Ordem do Dia:

a) ordinariamente, no mês de março de cada ano, na
conformidade do art. 25, item I, bem como no mês de
novembro dos anos de eleição, na conformidade do art.
20, item lI, e art. 28;

b) extraordinariamente, sempre que necessário, por
iniciativa do Presidente, de uma terça parte do Conselho
Regional ou por determinação do Conselho Federal, na
forma do art. 70, item VII.

§ I' A Mesa da assembléia será formada pejo Presi
dente e I'-Sccretário da Diretoria do Conselho Regional
e mais dos corretores para auxiliarem os trabalhos.

~ 2' O quorum para a instalação dos trabalhos será
regulado pelo Regimento Interno do Conselho, sendo as
deliberações tomadas por maioria de votos presentes.

§ 3' Não havendo quorum na primeira convocação,
a assembléia reunir-se-á, em segunda convocação, com
qualquer número.

§ 4' A Ata da sessão será redigida pelo lO-Secretário
e assinada pelos mem bras da Mesa, bem coma pelos pre
sentes que o queiram fazer.

Art. 27. Só poderão votar os corretores inscritos no
Conselho Regional, em dia com as suas contribuições e
em pleno gozo de seus direitos.

Art. 28. As eleições para os Conselhos Regionais
realizar-se-ão em Assembléia Geral Ordinária no mês de
novembro do último ano do mandato.

Ar!. 29. O Voto ê pessoal e obrigatório em todas as
reuniões da Assemblêia.

§ I' O voto será sempre secrelo nas eleições e nas de
liberações sobre as contas, podendo o Regimento Inter
no fixar outras hipóteses de voto secreto.

§ 20 A falta de comparecimento, sem motivo justifi
cado, sujeita o corretor a multa correspondente ao valor
de Referência Regional.

CAPITULO V

Dos Corretores

Art. 30. Corretor de Seguros, de Capitalização e de
Previdência Privada é a pessoa física ou jurídica, inte
grante do Sistema Nacional de Seguros Privados, legal
mente autorizada, com exclusividade, a angariar, pro
mover, assessorar e administrar contratos de seguros de
coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, di
reitos e garantias entre sociedades seguradoras, entida
des de capitalização e de previdência privada, ou outras
que venham a ser criadas, e pessoas físicas ou jurídicas,
inclusive de administração indireta.

Art. 31. O exercício da profissão de corretor depen
de de prévia obtenção do título da habilitação ou diplo
ma e registro na sede do respectivo Conselho Regional,
mediante prova de capacidade técnico-profissional, na
forma das instruções baixadas pelo Conselho Federal.

Art. 32. As comissões de corretagem só podem ser
percebidas por cotretor habilitado no Conselho Regio
nal com jurisdição sobre o respectivo território.

§ lo O corretor só poderá ceder comissão a oulro
corretor, não podendo ter preposto.

~ 2' É lícito o exercício provisório da profissão de
corretor ao estagiário, aluno da Fundação Escola Nacio
nal de Seguros - FUNENSEG, na forma de provimen
to baixado pelo Conselho Federal.

§ 30 É lícito ao corretor, independentemente de estar
inscrito secundariamente no Conselho Regional compe-
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tente, receber comissões de corretagem até o limite anual
de cinco, comunicando imediatamente esse recebimento
ao Presidente do Conselho Regional.

Art. 33. São deveres do corretor:
I -zelar pela existência, pelos fins e pelo prestígio do

Conselho, aceitar os mandatos e encargos que lhe forem
atribuídos por este e cooperar com os que forem legal
mente investidos em tais mandatos e encargos;

11 - declarar os impedimentos legais porventura exis
tentes ou supervenientes para o exercico da profissão;

111 - exercer a pr:>fissão com zelo e probidade, obser
vando o Código de Etica Profissional, cuidando particu
larmente dos casos que lhe forem confiados e observan
do as prescrições das leis e dos regulamentos;

IV - pagar com pontualidade as contribuições pecu-
niárias devidas ao Conselho Regional;

V - participar das assemblêias gerais.
Art. 34. São direitos do corretor:
I - desempenhar livremente os seus trabalhos de cor

retagem, observando as instruções de seus clientes;
11 - ter acesso a qualquer autoridade administrativa

de seguros, de capitalização e de previdência privada
para cumprimento de Sua atividade profissional;

111 - defender-se amplamente nos processos adminis
trativos que lhe forem movidos;

IV - receber as comissões pelos serviços prestados ao
seus clientes, obedecidas as tarifas oficiais.

Art. 35. É vedado ao corretor, pessoa física ou jurí
dica, no que lhe for aplicável:

I - exercer emprego na Administração Pública Fede
ral, Estadual ou Municipal, direta ou indireta;

11 - ser procurador ou manter relação de emprego ou
direção com empresas de seguro, de capitalização e de
previdência, bancos, entidades financeiras e de créditos;

111 - intermediar ou administrar seguros de empresas
comerciais ou industriais das quais seja sócio ou nas
quais exerça atividade de direção ou gerência;

IV - conceder, sob qualquer forma, vantagens que
importem em desigual tratamento aos segurados.

Art. 36. É permitido aos corretores organizarem-se
em sociedades, obedecidas as seguintes normas:

I - tratando-se de organização sob a forma de socie
dades por cotas de responsabilidade limitada:

a) as cotas deverão pertencer somente a corretor, pes
soa física;

b) em caso de falecimento de sócio, o Conselho Re
gional fixará prazo não supcrior a três anos nem inferior
a um ano, para que seus sucessores se habilitem ao
,exercício profissional, ficando assegurado aos sucesso
res, nesse interregno, a participação nos resultados.

11 - tratando-se de organizãção sob forma de socie
dade anônima:

a) as ações serão nominativas e ordinárias;
b) as ações, na razão mlnima de setenta e seis por cen

to, deverão ser subscritas por corretores pessoas físicas;
e) a escolha dos diretores, com poderes de gestão, re

presentação e da área técnica específica da atividadc só
poderá recair em corretor, sendo lícita a eleição de dire
torcs, estranhos à atividade, para desempenho de outras
funções de assessoramento técnico a adminIstrativo;

d) fica proibida a cessão ou transferência de ações
sem a prévia autorização do Conselho Regional, que vc
rificará o exato cumprimento das condições cstabeleei
das na alínea b, do item 11 deste artigo.

Parágrafo único, As sociedades corretoras não pode
rão explorar qualquer ramo de atividade que não esteja
diretamente relacionado com seguros, capitalização e
previdência privada.

- Art. 37. -O corretor, pessoa física oujurídicarespon
derá eivilmente perante os segurados e as sociedades se
guradoras, de capitalização e de previdência privada pe
los prejuízos que causar, ainda que por omissão, impru
dência, imperícia ou negligência, no exercício 'da profis
são.

Art. 38. O corretor, por infraçãó às normas do art.
33, do art. 35 e do § I' deste artigo estará sujeito às penas
seguintes:

I - advertência;
lI-multa;
111 - cancelamento do registro.
§ I' São infrações disciplinares:
I - deixar de pagar as contribuições pecuniárias devi

das ao Conselho;
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11 - deixar de recolher a contribuição sindical, previs
ta na legislação trabalhista;

111 - fazer publicidade que induza o segurado a erros
de interpretação;

IV - ser condenado a pena de reclusão, com sentença
transitada em julgado;

V - favorecer o segurado, de forma direta ou Indire
ta, em detrimento de um outro corretor, que não sob as
condições expressas na legIslação;

VI - causar prejuízos às sociedades seguradoras, de
capitalização de previdência privada ou aos segurados;

VII- violar norma do Código de Ética Profissional;
VIII - não apresentar ao Conselho, nos prazos esta

belecidos, a documentação exigida para o exercício da
profissão;

IX - realizar operação de seguro no exterior, sem a
devida autorização;

X - não efetuar o recolhimento de multas a que esti
ver sujeito.

§ 2' A pena de suspensão temporária do exercício da
profissào ou do cancelamento do registro, aplicada à em
presa de corretagem, implica necessariamente a suspen
são ou o cancelamento do registro dos responsáveis pela
mesma.

§ 3' As penas serão aplicadas pelo Conselho Regio
nal, através de seu Presidente, com base em processo ad
ministrativo.

§ 4' Haverá recurso necessário ao Conselho Federal
quando da aplieação das penas previstas nos itens 111 e
IV do caput deste artigo.

Art. 39. As contribuições em atraso ficam sujeitas à
multa de dez por cento por mês ou fração.

Parágrafo únIco. Decorridos três meses de mora, fi
cará o corretor impedido para o exercício da profissão
em todo o território nacional.

Art. 40. Em caso de irregularidade praticada por
corretor, pessoa física ou jurídica, que atente gravemente
contra o bom nome da classe ou o conceito do Conselho,
será ela apurada, em processo administralivo, pelo res
pectivo Conselho, com recurso necessário ao Conselho
Federal.

Art. 41. Na aplicação das penas disciplinares serão
consideradas os antecedentes profissionais do acusado,
as circunstâncias atenuantes e as agravantes, o grau de
culpa por ele revelado, as circunstâncias e as conseqüên
cias da infração cometida.

Art. 42. Todos os corretores pagarão ao Conselho,
obrigatoriamente, as contribuições, taxas e emolumentos
fixados pelo Conselho Regional em que se acharem ins
critos.

§ I' Cada Conselho Regional remeterá ao Conselho
Federal vinte e cinco por cento das contribuições, taxas,
emolumentos e multas, até quinze dias depois de aprova
das as contas anuais de sua Diretoria sob pena de, não o
fazendo. sofrer intervenção pelo Conselho Federal.

§ 2' O Conselho Federal poderá, por maioria abso
luta de votos dos representantes, alterar a percentagem
referida no parágrafo anterior.

§ 3' É assegurado aos Conselhos Regionais o direito
à cobrança judicial das importâncias relativas às contri
buições, taxas, emolumentos e multas devidos.

CAPITULO VI
Disposições Gerais

Art. 43. Os atos oficiais dos Conselhos Regionais e
do Conselho Federal serão publicados no jornal oficial
da sede do Conselho respectivo ou, na falta deste, divul
gados através de editais afixados à porta do Conselho.

Art. 44. Os cargos de membros dos Conselhos Fede
ral e Regional, bem como os de suas Diretorias, são de
exercício obrigatório e não remunerado.

Parágrafo único. Os empregados dos Conselhos Re
gionais e do Federal serão subordinados ao regime de
Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 45. As sociedades seguradoras, de eapitalização
e de previdéncia privada, ou outras assemelhadas que ve
nham a ser eriadas, não poderão pagar comissões de cor
retagem a corretor, pessoa ffsica ou jurídica, de seguros
angariados no prazo de suspensão disciplinar.

CAPiTULO VII
Disposições Transitórias

Art. 46. O Conselho de Corretores de Seguros, de
capitalização e de Previdência Privada elaborará estu-
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dos, dentro de cento e oitenta dias da publicação desta
lei, relativos a todas as normas e regulamentos relaciona
dos com a prática da corretagem e sua fiscalização, pro
pondo alterações que se fizerem necessárias.

Art. 47. Todo o acervo da Divisão de Corretores, do
Departamento de Fiscalização da SUSEP, será transferi
do para o Conselho dos Corretores de Seguros, de Capi
talização e de Previdência Privada.

Arl. 48. O corretor, pessoa jurídica, que estiver re
gularmente inscrito, terá assegurado o direito de, no pra
zo de dois anos, ajustar-se às disposições da presente lei,
ficando garantido o desempenho da atividade profisso
nal dentro desse prazo.

Arl. 49. Ao corretor, pessoa flsica, registrado na
SUSEP, tlca assegurado o direito de registro automático
no respectivo Conselho Regional, fixando o Conselho
Federal prazo para substituição das correspondentes
carteiras.

Art. 50. Findo os prazos referidos nos arts. 48 e 49,
os registros concedidos pelo extinto Departamento Na
cional de Seguros Privados e Capitalização e pela Supe
rintendência de Seguros Privados perderão a validade, fi
cando seus titulares impedidos de exercer a profissão de
corretor.

Art. 51. O Conselho Federal, dentro de cento e oi
tenta dias da publicação desta lei, expedirá o Código de
Ética Profissional.

Art. 52. O Poder Executivo regulamentará o dispos
to nesta lei no prazo de noventa dias, contados da publi
cação.

Art. 53. A presente Jei entra em vigor noventa dias
após sua publicação.

Ar!. 54. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

O presente projeto constitui uma reapresentação, com
pequenas alterações de projeto análogo, do ex-Deputado
Célio Borja. o qual foi arquivado no final da última le
gislatura. O nobre autor daquele projeto dizia na sua jus
tificação:

"A partir da promulgação da Lei n' 1.594, de 29
de dezembro de 1964, a profissão teve regulamenta
do seu desempenho, expurgando práticas, até então
ousadas, que desprimoravam a atividade em desfa
vor de todo o complexo securitário.

Malgrado o esforço do Conselho Nacional de Se
guros Privados e da Superintendência de Seguros
Privados, aquele como órgão normativo e esta
como órgão executivo de fiscalização do sistema
(incluindo-se a atividade dos corretores de seguros),
as resoluções e normas de disciplinamento da pro
fissão, por ambos elaboradas, eom apoio do
Decreto-lei n' 73, de 21 de novembro de 1966, ora
por equivoco de interpretação, ora por falta de pes
soal especIalizado, não vêm atendendo eom plenitu
de aos reelamos moralizadores da classe.

Assim é que o diploma que regulamentou a pro
fissão de corretor de seguros - Lei n' 4,594 - teve
como espinha dorsal manter o corretor inteiramente
desvinculado das Sociedades Seguradoras, a fim de
assegurar-lhe complela independência, postulando
a favor do segurado, sem maiores temores ou re~

ceias, indenizações por sinistros acaso existentes,
Mas a imperfeição legal ensejou, por via de inter

pretação equívoca, a neutralização daquele critério
salutar de moralização do sIstema, permitindo a es
calada antiga de amesquinhamento da profissão.

Diuturnamente verificou-se, sobretudo com res
peito ao corretor pessoa jurídica, a intromissão de
elementos estranhos à classe na eomposição socie
tária.

Até mesmo grupos econômicos, de que partici
pam sociedades seguradoras, assumem, por prepos
tos, a incumbência de promover a corretagem de se
guros sem o mínimo conhecimento técnico e, às ve
zes, em desleal concorrência, favorecida pela opu
lência d,e recursos financeiros coloeados à sua dispo
sIção pelas entidades financeiras a que perlencem.

A toda hora chegam informações sobre pedidos
de funcionamento de corretores pessoas jurídicas,
ora partidas de associações de classe, ora de fun
dações, ora, ainda, de firmas de grande porte, que
enxergam na ativIdade a comissão que irá ampliar
os seus ganhos, E geralmente obtêm êxito em seu
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pedido, graças à válvula que a letra fria da lei possi
bilitou. Mas não seu espírito.

A independência, a capacidade de profissional, o
comportamento ético são preceitos que interessam
mais à classe do que propriamente ao Estado.

E, dentro desse moderno conceito da adminis
tração pública, inúmeras' categorias econômicas já
constituíram os seus Conselhos, órgãos auxiliares
do Poder Público c de índole paraestatal, para fisca
lização e disciplinamcnto da profissão.

Dentre as categorias profissionais, destacam-se:
médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas, corre
tores de imóveis, economistas. administradores de
empresa, advogados, farmacêuticos, assistentes so
ciais, químicos, enfermeiros, etq.

As lacunas c as deturpações profissionais só po
dem ser solucionadas pelo consenso da classe.

A distáncia dos problemas do dia-a-dia, via de
regra, podem conduzir as autoridades públicas e co
meter desvios de comportamento na solução de
problemas da coletividade profissional, embora mo
vidas de inatacável lisura.

A reparação dos vícios e a restauração da com
postura profissional são matérias afetas ao aglome
ramento classista, dado o seu indiscutível e profun
do conhecimento das nuanças da atividade.

O aprimoramento do Sistema Nacional de Segu
ros Privados deve partir, inicialmente, do seu núcleo
básico, o corretor.

Do seu desempenho técnico e ético, da sua inde
pendência, depende o êxito do Mercado de Seguros.

Assim. a exemplo das demais categorias de pro
fissionais autônomos, com solução capaz de concor
rer para o aperfeiçoamento do sistema, expurgando
as práticas nocivas e, por via de conseqüência, dan
do a partida para a reconquista do prestígio do
Mercado de Seguros, a Federação Nacional dos
Corretores de Seguros e de Capitalização propugna
pela presente proposição ora submetida ao exame
dos nobres pares.

O projeto foi disciplinado por capítulos:
Capítulo I - Dos fins, composição e patrimônio;
Capítulo II - Do Conselho Federal;
Capítulo UI - Dos Conselhos Regionais;
Capítulo IV - Da Assembléia Geral;
Capítulo V - Disposições Gerais;
Capítulo VI - Disposições Transitórias.
Um exame atento das normas permite verificar:
a) o Capítulo I dispõe sobre os fins, composição

e patrimônio do Conselho, dissertando, nesses ca
sos, analogamente aos demais Conselhos de outras
categorias de profissionais;

b) o Capítulo II trata da organização do Conse
lho Federal, fixando-lhe a composição, modo de es
colha de seus membros, prazo de investidura etc.,
além da composição e escolha da Diretoria, cujo
mandato coincidirá com o dos membros do Conse
lho Federal. O projeto fixa, em detalhes, as atri
buições do órgão, no que concerne ao seu objetivo
como entidade de classe e dá providencias no âmbi
to do seu funcionamento. É prevista a competência
dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal,
adotando-se o paradigma dos conselhos de profis
sionais similares já existentes;

e) no capítulo seguinte, o projeto cuida dos Con
selhos Regionais, núcleo maior de todo O conglome
rado profissional, estabelecendo-lhes as consti
tuições, composição, condições e formu de eleição
de seus membros, prazo de investidura, atribuições,
competência, escolha da Diretoria, receita e patri
mônio social;

d) o Capítulo IV enumera a soberania da As
sembléia Geral a nível regional, deferindo aos corre
tores, em pleno gozo de seus direitos, o poder de in
terferir no Conselho Regional a que pertencem e,
por conseqiiência, no Conselho Federal, para apri
morar o sistema profissional, modificando ou ex
purgando práticas.

E a renovação democrática do quorum, por via
eleitoral, objetivando o aperfeiçoamento institucio
nal do novo sistema a ser adotado.

O Capítulo V - Dos Corretores - assume
maior relevo por constituir-se em objeto substancial
do presente diploma, merecendo, assiI11. mais dcmo-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

rados comentários sobre os artigos que tutela. No
art. 30 assegura-se ao profissional a exclusividade
na intermediação do contrato de seguro, entendido
como tal toda a variedade de cobertura, existente ou
por existir. As operações, sobre capitalização, previ
dência privada e cobertura de saúde, que exigem co
nhecimento técnico, foram incluídas neste antepro
jeto, ficando os profissionais que atuam na área, por
assemelhação, subordinados aos dispositivos da fu
tura lei.

A inclusão das atividades assemelhadas prende
se à conveniência de concentrar corretores num
mesmo conjunto profissional com o objetivo de não
deixar ao desabrigo categorias cujo desempenho
desviado possa repercutir no prestígio do sistema.

No art. 31 do projeto repete, em termos, as dis
posições da Lei n' 4.594, que veda o ingresso de pes
soas descredenciadas no mercado. A exigência do
título de habilitação ou diploma de conclusão de
curso especializado e registro no Conselho, com a
adoção de prova de capacitação profissional, é pro
vidéncia altamente saneadora, que dispensa por si
só qualquer justificativa. A proliferação de aventu
reiros e de pessoal sem qualificação técnica será re
duzida a zero, o que dará ao usuário a indispensável
segurança no assessoramento dos negócios que sabe
confiados a profissional capaz.

Providência de índole moralizadora contém a
disposição do art. 32; tom efeito, a Comissão de
Corretagem é o resultado do desempenho do corre
tor. No caso de ser paga comissão a pessoa estra
nha, resultaria fulminado todo o esforço do projeto
e da legislação anterior que regula a matéria.

Mantiveram-se assim os critérios já vigentes.
sujeitando-se as Companhias Seguradoras a obser
var as disposições legais e regulamentares, sob pena
de sanções administrativas a cargo da Superinten
dência de Seguros Privados - SUSEP.

A fixaçào das comissões em razão das tarifas, por
ser matéria sujeita a reflexos no custo operacional,
permanece no âmbito do Conselho Nacional de Se
guros Privados, que se valerá dos subsídios ofereci
dos pelo Conselho dos Corretores de Seguros e de
Capitalização para avaliação do quantum.

Alta releváncia aSSume o parágrafo único do ci
tado art. 32, onde Hé vedada a cessão de comissão a
outro corretor, salvo se provada a sua efetiva parti
cipação na intermediação no negócio, não podendo
haver prepostos". A experiência diuturna vem de
monstrando a fuga às disposições legais e éticas por
parte de certos profissionais, que repassam parte da
comissào de corretagem havida a terceiros estra
nhos, os quais ingressam na operação por desfruta
rem de prestígio junto ao seguro. Vezes há em que a
manobra se dá por iniciativa da própria seguradora
que, diante do negócio, convoca no contingente de
corretores iL sua disposição aquele que simplesmente
será escalado para "assinar o recibo de pagamen
to", sob modesta remuneração, transferindo o gros
so da comissào à própria seguradora ou a terceiro.
A prática pode caracterizar até o "desconto no prê
mio", em flagrante desrespeito às normas legais. As
sim, o projeto dotará o Conselho dos instrumentos
jurídico-administrativos necessários para coibir os
desvios, fixando, por meio de atos complementares,
regras supressoras da prática antiprofissional, co
mo, por exemplo, a obrigatoriedade de livros de en
trada e saída de capital.

No que conceme a preposto, a experiência vem
demonstrando aí residir um dos pontos críticos da
deturpação da lei. O diploma legal assegura ao cor
retor a possibilidade de constituir como prepostos
um nÚmero limitado de pessoas, o que propicia a
"montagem", em todo o território nacional, de re
des capitalizadoras de seguros sem qualquer respal
do técnico. A capitalização profissional através de
cursos ministrados pela Fundação Escota Nacional
de Seguros - FUNENSEG, desaconselha a manu
tenção da figura do "preposto", que será substituí
do pelo "estagiário", em ato a ser baixado pelo
Conselho Federal.

Os arts. 33 e 34 estabelecem os Deveres c Direitos
dos Corretores de Seguros e de Capitalização, res
pectivamente, e conforme. implicitamente, ao Con-
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selho Federal a expedição de normas objetivando a
sua regulamentação.

No elenco de atos a serem expedidos pelo Conse
lho está o Código de Ética Profissonal. cuja inserção
não cabe no projeto, mesmo porque está intima
mente afeto à própria classe.

O arl. 35 mantém, de forma rígida, as proibições
e impedimentos previstos na Lei n' 4.594,
aperfeiçoando-os em certos pontos e evitando, as
sim. as fugas às normas legais ocorridas no momen
to pela imperfeição da lei.

Neste sentido, tratando-se de pessoa jurídica, to
dos os sócios deverão ser corretores habilitados, in
clusive seus diretores, gerentes e administradores.
Quer dizer, quem passa a ter o comando da razão
social tem. necessariamente. que ser corretor habili
tado e inscrito no Conselho, vedando-se, por este
meio. a intromissão de estranhos na profissão.

Adotou-se, para impedir a intromissão de estra
nhos na profissão, duas modalidades de sociedades
comerciais:

a) sociedade por cotas de responsabilidade limi
tada, onde todos os sócios serão obrigatoriamente
corretores habilitados e inscritos no Conselho;

b) sociedades anônimas, cujas ações com direito
a voto se revestirão da forma nominativa, reservada
a subscrição mínima obrigatória de 76% do capital a
corretores e vedada a transferência ou cessão sem
prévia autorização do Consclho.

Atende-se, assim, ao princípio, meio e fim da ra
zão do projeto, que logo detectará as pessoas proibi
das ou impedidas de intermediar os negócios de se
guros, assegurando-se o princípio da independência
do corretor.
. O art. 38 fixa as penalidades a que se sujeitam os

corretores, assegurando a apuração das infrações
por meio de processos administrativos, mantendo
sempre o duplo grau de jurisdição. Tal providência
assegura ao corretor o amplo direito de defesa, se
guindo a tradição do direito pátrio.

Os demais artigos do capítulo orientam o paga
mento das contribuições, vedando a atividade pelo
atraso, afirmam ser a entidade de índole pública,
tra tam da publicidade dos atos e dão providências
de caráter transitório para a consecução de sua im
plantação.

Estas, Senhores Deputados, são as razões e justi
ficativas que orientam a medida, devendo, por últi
mo, ser ressaltado, que, ante a disposição do Gover
no Federal dc conter os gastos vedando a contra
tação de pessoal, a adoção do projeto irá ao encon
tro do interesse público, diminuindo a carga de in·
cumbência da SUSEP, cuja lotação de funcionários
na divisão de corretores poderá ser aproveitada em
outros setores de autarquia."

O Projeto que ora reapresentamos é basicamente per
feito, bem equacionado e altamente necessário.

Procedemos somente a pequenas alterações,
destacando·se a do art. 3', § 2', do texto originário. Isso
porque aí se atribuía ao Conselho dos Corretores de Se·
guros e Capitalizaçuo a competência para representar a
Classe em juízo e fora dele. Essa prerrogativa extravassa
as usuais atribuições dos órgãos fiscalizadores do exercí
cio profissional, além de assumir uma atribuição que,
nos termos do disposto no art. 513, alínea a, da Consoli
dação das Leis do Trabalho, é própria dos sindicatos.

As profundas alterações que o Projeto introduz no dis
ciplinamento da atividade do Corretor têm, no seu bojo,
um aperfeiçoamento que trará, sem dúvida, benefícios
inestimáveis à população em geral, além de resgatar,
para a classe, a dignidade, a seriedade e a confiança, ne
cessários para o bom exercício da sua profissão.

Sala das Sessões, Paulo Marques.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS

COMISSÕES PERMANENTES

DECRETO-LEI N? 73.
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Segnros Pri
vados, regula as operações de seguros e resseguros e
dá outras providências.
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CAPITULO I
Introdução

Art. I" Todas as operações de seguros privados rea
lizadas no País ficarão subordinadas às disposições do
presente Deereto-Iei.

CAPITULO 11
Do Sistema Naeional de Seguros Privados

Art. 7' Compete privativamente ao Governo federal
formular a política de seguros privados, legislar sobre
suas normas gerais e fiscalizar as operações no mercado
nacional.

Art. 8' Fiea instituído o Sistema Nacional de Segu
ros Privados, regulado pelo presente Decreto-lei e consti
tuído:

a) do Conselho Nacional de Seguros Privados 
CNSP;

b) da Superintendência de Seguros Privados - SU
SEP;

e) do Instituto de Resseguros do Brasil - IRB;
d) das Sociedades autorizadas a operar em seguros

privados;
e) dos corretores habilitados.

CAPITuLO IV
Do Conselho Nacional de Seguros Privados

Art. 32. É criado o Conselho Nacional de Seguros
Privados - CNSP, ao qual compete privativamente:

I - fixar as diretrizes e normas da política de seguros
privados;

XH - diseiplinar a eorretagem de seguros e a profis
são de corretor;

XIII - corrigir os valores monetários expressos neste
decreto-lei, de acordo com os índices do Conselho Na
cional de Economia;

XIV - decidir sobrc sua própria organização, elabo
rando o respeetivo Regimento Interno;

XV - regular a organização, a composição e o fun
cionamento de suas Comissões Consultivas;

LEI N' 4.594, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1964

Regula a Profissão de Corretor de Seguros

CAPITULO I

Do corretor de seguros e da sua
habilitação profissional

Art. l' O corretor de seguros, seja pessoa física ou
jurídica, é o intermediário legalmente autorizado a anga
riar e a promover contratos de seguro, admitidos pela le
gislação vigente, entre as Sociedades de Seguros e as pes
soas físieas ou jurídicas, de direito públieo ou privado.

Art. 2' O exercício da profissão de corretor de segu
ros depende da prévia obtenção do título de habilitação,
o qual será eoncedido pelo Departamento Nacional de
Seguros Privados e Capitalização, nos termos desta lei.

Parágrafo único. O númcro de corretores de seguro é
limitado.

·Art. 3' O interessado na obstenção dó título a que se
refere o artigo anterior o requererá ao Departamento
Nacional de Seguros Privados e Capitalização, indican
do o ramo de seguro a que se pretenda dedicar, provan
do documentalmente:

a) ser brasileiro ou estrangeiro com residéncia per
manente;

b) estar quite com o serviço militar, quando se tratar
de brasileiro ou naturalizado;

c) não haver sído condenado por crimes a que se re
ferem as Seções lI, IH e IV do Capítulo VI do Título I; os
Capítulos I, 11, m, IV, V, VI e VII do Título lI; Capítulo
V do Titulo VI; Capitulo I, H e III do Título VIH; os
Capítulos I, n, nl e IV do Título X e o Capítulo I do
Título XI, parte especial do Código Penal;

d) não ser falido;
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e) ter habilitação técnico-prolissional 'reterente aos
ramos requeridos.

§ I' Se se tratar de pessoa jurídica deverá a reque
rente provar que está organizada segundo as leis brasilei
ras, ter sede no Pais, e que seus diretores, gerentes ou ad
ministradores preencham as condições deste artigo.

§ 29 Satisfeitos pelo requerente os requisítos deste
artigo terá ele direito a imediata obtenção do título.

Art. 49 O cumprimento da exigência da alínea e do
artigo anterior poderá consistir na observância compro
vada de qualquer das seguintes condições:

a) servir há mais de dois anos como preposto do cor
retor de seguros para os ramos requeridos;

b) haver concluído curso (Vetado) técnico
profissional de seguros, oficial (Vetado);

c) apresentar atestado de exercício profissional ante
rior a esta Lei, fornecido pelo sindicato de classe ou pclo
Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitali
zaçào.

Art. 59 O corretor, seja pessoa física ou jurídica, an
tes de entrar no exercicio da profissão deverá:

a) prestar fiança em moeda corrente ou em titulos da
dívida pública, no valor dc um salário mínimo mensal,
vigen te na localidade em que exercer suas atividades pro
fissionais;

b) cstar quite com o imposto sindical;
c) inscrever-se para o pagamento do imposto de in

dústrias e profissões.
Art. 6' Não se poderá habilitar novamente como

corretor aquele cujo título de habilitação profissional
houver sido cassado, nos termos do art. 24.

Art. 7' O título dc habilitação de corretor de segu
ros será expedido pelo Departamento Nacional de Segu
ros Privados e Capitalização e publicado no Diário Ofi
cial da República.

Art. 89 Ü-ütestado a que se refere a alínea c do art. 4'
será concedido na conformidade das informações e do
cumentos colhidos pela Diretoria do Sindicato, e dele de
verão constar os dados de identidade do pretendente,
bem como as indicações relativas ao tempo de exercício
nos diversos ramos de seguro e as empresas a que tiver
servido.

§ I' Da recusa do Sindicato em fornecer o atestado
acima referido cabe recurso, no prazo de 60 dias, para o
Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitali
zação.

§ 29 Os motivos da recusa do atestado, quando se
fundarem em razões que atentem à honra do interessado,
terão caráter sigiloso e somente poderão ser certificados
a pedido de terceiros por ordem judicial ou mediante re
quisição do Departamento Nacional de Seguros Priva
dos e Capitalização.

Art. 99 Nos municípios onde não houver sindicatos
da respectiva categoria, delegacias ou seções desses sindi
catos, podcrá o atestado ser fornecido pelo sindicato da
localidade mais próxima.

Art. 10. Os sindicatos organizarão e manterão regis
tro dos corretores c rcspectivos prepostos, habilitados na
forma desta lei, com os assentimentos essenciais sobre a
habilitação legal e o currieulum vitae profissional de eada
um.

Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, o Depar
tamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização
fornecerá aos interessados os dados necessários.

Art. lI. Os sindicatos farão publiear semestralmen
te no Diário Oficial da União e dos Estados, a relação
devidamente atualizada dos corretores e respectivos pre
postos habilitados.

CAPITULO II
Dos prespostos dos corretores

Art. 12. O corretor de seguros poderá ter prepostos
de sua livre escolha bem como designar, entre eles, o que
o substitua nos impedimentos ou faltas.

Parágrafo único. Os prepostos serão registrados no
Departamento Nacional de Seguros e Capitalização, me
diante requerimento do corretor e preenchimento dos re
quisitos exigidos pelo arl. 3'

CAPITULO III
Dos direitos e deveres

Art. 13. Só ao corretor de seguros devidamente ha
bilitado nos termos desta lei e que houver assinado a
proposta, deverão ser pagas as corretagens admitidas
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para cada modalidade de seguro, pelas respectivas tari
fas, inclusive em caso de ajustamento de prêmios.

§ 19 Nos casos de alterações de prêmios por erro de
cálculo na proposta ou por ajustamentos negativos, de
verá o corretor restituir a diferença da corretagem.

§ 29 Nos seguros efetuados diretamente entre o segu
rador e O segurado, sem interveniêncía de corretor, não
haverá eorretagem a pagar.

Art. 14. O corretor deverá ter o registro devidamen
te autenticado pelo Dcpartamento Nacional de Seguros
Privados e Capitalização das propostas que encaminhar
ãs Sociedades de Seguros com todos os assentamentos
necessários à elucidação completa dos negócios em que
intervir.

Art. 15. O corretor deverá recolher incontinenti à
Caixa da Seguradora o prêmio que porventura tiver rece·
bido do segurado para pagamento de seguro realizado
por seu intermédio.

Art. 16. Sempre que for exegido pelo Departamento
Nacional de Seguros Privados e Capitalização e no prazo
por ele determinado, os corretores e prepostos deverão
exibir os seus registros bem como os documentos nos
quais se baseiam os lançamentos feitos.

Art. 17. É vedado aos corretores e aos prepostos:
a) aceitarem ou execerem empregos de pessoa jurídica

de direíto público, inclusive de entidade paraestatal;
b) serem sócios, administradores, procuradores, des

pachantcs ou empregadores dc cmpresas de seguros.
Parágrafo único. O impedimento previsto neste arti

go é extensivo aos sócios e diretores de empresa de corre
tagem.

CAPITULO IV

Da aceitação das propostas d~ seguros

Arl. 18. As sociedades de seguros, por suas matri
zes, filiais, sucursais, agências ou representantes, só po
derão receber proposta de contrato de seguros:

a) por intermédio dc corretor de seguros devidamente
habilitado;

b) diretamente dos proponentes ou seus legítimos
proponentes.

Art. 19. Nos casos de aceitação de propostas pela
forma a que se refere a alíena b do artigo anterior, a im
portância habitualmcntc cobrada a titulo de comissão,
calculada de acordo com a tarifa respectiva, reverterá
para a criação de escolas profissionais (Vetado) e criação
de um "Fundo de Prevenção contra Incêndios".

§ lo As empresas de seguros escriturarão essa impor
tância em livro devidamente autenticado pelo Departa
mento Nacional de Seguros Privados e Capitalização.

§ 2' A criação e funcionamento dessas instítulções
ficarão a cargo do Instituto de Resseguros do Brasil, que
arrendará essas importâncias diretamente das entidades
seguradoras.

CAPITULO V

Das penalidades

Art. 20. O corretor responderá profissional c civil
mente pelas declarações inexatas contidas em propostas
por ele assinadas, independentemente das sanções que
forem cabíveis a outros responsáveis pela infração.

Art. 21. Os corretores de seguros, independente
men te de responsabilidade penal e civil em que possam
incorrer no exercício de suas funções, são passíveis das
penas disciplinares de multa, suspensão e destituição.

Art. 22. Incorrerá na pena de multa de Cr$ 5.000,00
a Cr$ 10.000,00 e, reincidência, em suspensão pelo tem
po que durar a infração, o corretor que deixar de cum
prir o disposto nos arts. 16 e 17.

Art. 23. Incorrerá em pena de suspensão das
funções, de 30 a 180 dias, o corretor que infringir as dis
posições desta Lei, quando não for cominada pena de
multa ou destituição.

Art. 24. Incorrerá em pena dc destituição, o corre
tor que sofrer condenação penal por motivo de ato prati
cado no exercício da profissão.

Art. 25. Ficam sujeitos à multa correspondente a
25% do prêmio anual da respectiva apólice: e ao dobro
no caso de reincidência, as empresas de seguros e corre
tores que, transgredindo o art, 14 desta Lei e as dispo
sições do Decreto-lei n9 2.006, de 7 de março de 1940,
concederem, sob qualquer forma, vantagens que impor
tem no tratamento desígual dos segurados.
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Art. 26. O processo para cominação das penalida
des previstas nesta Lei reger-se-á, no que for aplicável,
pelos artigos 167, 168, 169, 170 e 171 do Decreto-lei n9
2.063, de 7 de março de 1940.

CAPITULO VI

Da repartição fiscalizadora

Art. 27. Compete ao Departamento Nacional de Se
guros Privados e Capitalização aplicar as penalidades
previstas nesta Lei e fazer cumprir as suas disposições.

CAPITULO VII

Disposições gerais

Ar!. 28. A presente Lei ê aplicável aos territórios es
taduais nos quais existem Sindicatos de Corretores de
Seguros legalmente contituidos.

Art. 29. Não se enquadram nos efeitos desta Lei as
operações de co-seguro e de resseguro entre as empresas
seguradas.

Art. 30. Nos Municípios, onde não houver corretor
legalmente habilitado, as propostas de contratos de segu
ros relativos a bens e interesses de pessoas físicas ou jurí
dicas nele domiciliadas continuarão a ser encaminhadas
às empresas seguradoras por corretor de segur~ ou por
qualquer cidadão, indiferentemente, mantido o rcgime
de livre concorrência na mediação do contrato de seguro
em vigor na data da publicação desta Lei.

§ I~ As comissões, devidas pela mediação e contra
tos de seguro de pessoa física ou jurídica, domiciliada
nos Municípios a que se refere este artigo e neles agencia
dos e assinados, continuarão tambêm a ser pagas ao in
termediário da proposta, seja corretor habilitado ou não.

§ 2. As companhias seguradoras deverão encami
nhar instruções, nos termos da presente Lei, a fim de os
referidos corretores possam se habilitar e se registrar,
dando ciência dessa providência ao sindicato de classe
mais próximo.

CAPITULO VIII

Disposições Transitórias

Art. 31. Os corretores, já em atividade de sua profis
são quando da vigência desta Lei, poderão continuar a
exercê-la desde que apresentem ao Departamento Nacio
nal de Seguros Privados e Capitalização seus requeri
mentos, acompanhados dos documentos exigidos pelas
alíneas a, c e d do artigo 3., e do artigo 4., c prova da ob
servância do disposto no artigo 5'

Ar!. 32. Dentro de noventa dias, a contar da vigên
cia desta Lei, o Poder Executivo regulamentará as profis
sões de corretor de seguro de vida e de capitalização,
obedecidos os princípios estabelecidos na presente lei.

.. Art. 33. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação.

Ar!. 34. Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI
N9 4.562, de 1984

(Do Sr. Sebastião Ataíde)

Regula o exercício da profissão de corretor de títu
los e valores mobíliário. e dá outras providência•.

(Anexe-se ao Projeto de Lei n. 4.272, de 1984,
nos termos do art. 71 do Regimento Interno.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. I' O exercício da profissão de corretor de títu
los e valores mobiliários ê regulado por esta lei e, com
plementarmente, pelas demais normas de proteção do
trabalho e relativas às Bolsas de Valores.

Art. 2~ Para os efeitos desta lei, corretor de títulos e
valores mobiliários ê o profissional habilitado nos ter
mos da legislação relativa às Bolsas de Valores, com a
atribuição de comercializar títulos e valores mobiliários.

Parágrafo único. O corretor de títulos e v,alores mo
biliários que exercer atividades internamente nas empre
sas corretoras equipara-se, para todos os efeitos, ao que
operar junto às Bolsas de Valores.

Art. 3' A duração normal da jornada de trabalho do
profissional a que se refere esta lei será de 6 (seis) horas
diárias e contínuas, perfazendo 30 (trinta) horas sema
nais.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

§ 19 A jornada normal de trabalho a que alude este
artigo estará compreendida entre 7 (sete) e 22 (vinte e
duas) horas.

§ 2' Durante a jornada normal de trabalho ê assegu
rado um período de 20 (vinte) minutos, para repouso e
alimentação.

§ 3' O período para repouso c alimentação previsto
no parágrafo anterior poderá ser desfrutado, a critêrio
do corretor, fora do espaço físico da Bolsa de Valores.

§ 4' O corretor que operar na Bolsa de Valores após
jornada de trabalho contínua junto ao pregão não pode
rá, no mesmo dia, realizar qualquer atividade profissio
nal junto à empresa empregadora.

Art. 4. Ajornada de trabalho normal do corretor de
títulos e valores mobiliários poderá ser acrescida, por
mútuo consentimento, de atê 2 (duas) horas suplementa·
res diárias com a remuneração prevista na legislação tra
balhista.

Art. 5' A hora de trabalho noturno, assim com
preendido o executado entre 18 (dezoito) horas de uma
dia e 6 (seis) hora do dia seguinte, será computada como
52' 30" (cinqüenta e dois minutos e trinta segundos), sen
do remunerada em dobro.

Art. 6. A remuneração mínima mensal do corretor
de títulos e valores mobiliários será equivalente ao valor
de 5 (cinco) salários mínimos, sendo aplicáveis, no que
couber, as disposições constantes nos artigos 457 a 467
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n. 5.452, de I~ de maio de 1943.

Ar!. 7' Os corretores de títulos e valores mobiliários
serão formados em estabelecimentos de ensino especiali
zado, mantidos pelas Bolsas de Valores, ou, na inexistên
cia daqueles, por escolas congêneres mantidas por outras
entidades, públicas ou privadas.

Parágrafo único. Além da formação nos estabeleci
mentos a que alude este artigo, os corretores somentes
poderão atuar no pregão das Bolsas de Valores após
aprovados em concurso público qüinqüenal, a ser pro
movido pela Fundação Getúlio Vargas, em forma a ser
determinada em regulamento.

Ar!. 8. A atividade profissional exercida pelo corre
tor de titulas e valores mobiliários é considerada penosa,
sendo assegurado aos seus integrantes o direito à aposen
tadoria especial aos 30 (trinta) anos de serviço.

Art. 9' O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 90 (noventa) dias.

Ar!. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. lI. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

É tendência da legislação social brasileira estender seu
manto protetor a todas as profissões regulamentando
seu exercício e discriminando oS direitos e deveres de
seus exercentes.

No contexto trabalhista brasileiro, entretanto, existem
algumas profissões que, por descuido do legislador, ain·
da não mereceram regulamentação, como é o caso, espe
cificamente, da dos corretores de títulos e valores mobi·
liários.

Esses profissionais, exatamente por não terem o
exercício de seu ofício regulado, são usualmente subme
tidos a exaustiva jornada de trabalho, percebendo, para
a importante função que exercem, ínfima remuneração.

Por tal razão, e atendendo à justa reivindicação dos in
tegrandes desse métier, preconizamos, nesta proposição,
a regulamentação dessa profissão.

Dentre as várias disposições consubstanciais no proje
tado, ressaltamos que a jornada normal de trabalho dos
corretores é fixada em seis horas diárias, com possibili
dade de acréscimo de duas horas suplementares e com
remuneração minima mensal equivalente ao valor de cin
co salários mínimos.

Tendo em vista as peculiaridades do trabalho no pre
gão das Bolsas de Valores e seu caráter exaustivo e tenso,
a profissão de corretor de títulos e valores mobiliários é
considerada penosa, atribuindo-se a seus integrantes o
direito à aposentadoria especial após trinta anos de ser
viço.

Em se tratando de medida justa e plenamente sintoni
zada com a orientação predominante no direito traba-
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Ihista brasileiro, temos plena convicção de que a propo
situra merecerá acolhimento.

Sala das Sessões, de de 1984. - Seb8!Jtião
Ataíde.

LEGISLAÇÀ-O CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS

COMISSOES PERMANENTES

LEI N' 6.514,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977

Altera o Capítulo V do Título II da Consolidação
das Leis do Trabalbo, relativo à segurança e medIcina
do trabalho e dá outras providências.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte lei:

Ar!. I. O Capítulo V do Título II da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.
5.452, de l' de maio de 1943, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"CAPITULO V
Da Segnrança e da Medieina do Trabalbo

Art. 195. A caracterização e a classificação da
insalubridade e da periculosidade, segundo aS nor
mas do Ministêrio do Trabalho, far-se-ão atravês de
perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Enge
nheiro do Trabalho, registrados no Ministêrio do
Trabalho.

§ I ~ É facultado às empresas e aos sindicatos
das categorias profissionais interessadas requererem
ao Ministêrio do Trabalho a realização de perícia
em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo
de caracterizar e classificar ou delimitar as ativida
des insalubres ou perigosas.

§ 2. Argüida crnjuízo insalubridade ou pericu
losidade, seja por empregado, seja por sindicato em
favor de grupo de associados, o juiz designará perito
habilitado na forma deste artigo, e, onde não hou
ver, requisitará perícia ao órgão competente do Mi
nistério do Trabalho.

§ 39 O disposto nos parágrafos anteriores não
prejudica a ação fiscalizadora do Ministêrio do Tra·
balho, nem a realização ex officio da perícia."

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO

(Aprovada pelo Decreto·lei n' 5.45Z, de l' de maio
de 1943)

TITULO IV
Do Contrato Individual do Trabalbo

CAPITULO II
Da Remuneração

Art. 457. Compreendem-se na remuneração do em
pregado, para todos os efeitos legais, além do salário de
vido e pago diretamente pelo empregador, como contra
prestação do serviço, as gorjetas que receber.

§ 19 Integram o salário não só a importância fixa es
tipulada, como também as comissões, percentagens, gra
tificações ajustadas, diárias para viagem c abonos pagos
pelo empregador.

Ar!. 458. Além do pagamento em dinheiro
compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a
alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações
in natura que a empresa, por força do contrato ou do
costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em
caso algum será permitido o pagamento com bebidas al
coólicas ou drogas nocivas.

§ 1. Os valores atribuídos às prestações in natnra de
verão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em
cada caso, os dos percentuais das partes componentes do
salário mínimo (arts. 81 e 82).
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Art. 459. O pagamento do salário, qualquer que seja
a modalidade de trabalho, não deve ser estipulado por
período superior a um mês, salvo no que concerne a co
missões, percentagcns e gratificações.

Parágrafo único. Quando o pagamento houver sido
estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar,
atê o dêcimo dia útil do mês subseqüente ao vencido.
Quando houver sido estipulado por quinzena ou sema
na, deve ser efetuado atê o quinto dia útil.

Art. 460. Na falta de estipulação do salário ou não
havendo prova sobre a importância ajustada, o emprega
do terá direito a perceber salário igual ao daquele que,
na mesma empresa, fizer serviço equivalente, ou de que
for habitualmente pago para serviço semelhante.

Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho
de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mes
ma localidade, eorresponderá igual salário, sem dis
tinção de sexo, nacionalidade ou idade.

Art. 462. Ao empregador é vedado efetuar qualquer
desconto nos salários do empregado, salvo quando este
resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou con
venção coletiva.

§ 1. Em caso de dano causado pelo empregado, o
desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha
sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado.

§ 2' É vedado à empresa que mantiver armazém
para venda de mercadorias aos empregados ou serviços
destinados a proporcionar-lhes prestações in natura exer
cer qualquer coação ou induzimento no sentido de que
os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços.

Art. 463. A prestação em espécie do salário será
paga em moeda corrente do País.

Parágrafo único. O pagamento do salário realizado
com inobservância deste artigo considera-se como não
feito.

Art. 464. O pagamento do salário deverá ser efetua
do contra recibo, assinado pclo empregado; em se tra
tando de analfabeto, mediante sua impressão digital, ou,
nâo sendo esta possível, a seu rogo.

Art. 465. O pagamento dos salários será efetuado
em dia útil e no local do trabalho, dentro do horário do
serviço ou imediatamente após o encerramento deste.

Art. 466. O pagamento de comissões e percentagens
só é exigível depois de ultimada a transação a que se refe
rem.

§ I' Nas transações realizadas por prestações suces
sivas, é exigível o pagamento das percentagens e comis
sões que lhes disserem respeito proporcionalmente à res
pectiva liquidação.

§ 2' A cessação das relações de trabalho não preju
dica a percepção das comissões e percentagens devidas
na forma estabelecida por este artigo.

Arl. 467. Em caso de rescisão do contrato de traba
lho, motivada pelo empregador ou pelo empregado, e
havendo controvérsia sobre parte da importância dos sa
lários, o primciro é obrigado a pagar a este, à data do seu
comparecimento ao tribunal de trabalho, a partc incon
troversa dos mesmos salários, sob pena de ser, quanto a
essa parte, condenado a pagá-la em dobro.

PARECER DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

I - Relatório

O nobre Deputado Paulo Marques ofereceu este pro
jeto (na justificativa é dito que se trata de reapresentação
dc projeto oferecido. em legislatura anterior, pelo ex
Deputado Célio Borja) que regula a profissão de Corre
tor de Seguros, de Capitalização e de Previdência Priva
da.

A proposição, em seus diversos artigos, cuida da fina
lidade, composição e patrimônio; do Conselho Federal;
dos Conselhos Regionais; da Assembléia Geral; dos Cor
retores; Disposições Gerais e Disposições Transitórias.

É o relatório.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

II - Voto do Relator

Compete à União legislar sobre direito do trabalho,
conforme se lê no art. 8., item XVII, alinea ub", da vi
gente Constituição Federal.

Pela norma inscrita no art. 43, do mesmo texto funda
mental, cabe ao Parlamentar, com a sanção presidencial,
dispor sobre todas as matérias de competência da União.

No processo legislativo cuida-se da elaboração de lei
ordinária, especialmente prevista no art. 46, item UI, do
Estatuto Político.

A iniciativa, que na espécie é concorrente, acha-se dis
ciplinada pelo art. 56 da Carta Magna.

Não existe injuridicidade no projeto, que está lavrado
em boa técnica legislativa.

Face ao exposto, manifesto-me pela constitucionalida
de, juridicidade c boa técnica legislativa do presente Pro
jeto de Lei n" 4.272, de 1984.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 1984. - Jorge
Arbage, Rclator.

UI - Parecer da Comissào

A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião ple
nária realizada hoje, opinou unanimemente pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Proje
to de Lci n' 4.272/84, nos tcrmos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Leorne
Belém, Presidente; Gorgônio Neto, Vice-Presidente; Er
nani Sátyro, Gerson Peres, Guido Moesch, Júlio Mar
tins, Mário Assad, Jorge Arbage, Natal Gale, Octávio
Cesário, Nilson Gibson, Osvaldo Melo, Rondon Pache
co, João Divino, Brabo de Carvalho, Aluízio Campos,
Djalma Falcão, João Gilberto, Egidio Ferreira Lima,
Jorge Carone, Raimundo Leite, Francisco Amaral, Val
mor Giavarina, Theodoro Mendes, Nelson Morro, José
Mendonça de Morais, Gastone Righi e Tarcísio Buriti.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 1984. - Leorne
Belém, Presidente - Jorge Arbage, Relator.

PARECER DA COMISSÃO
DE TRABALHO

I - Relatório

Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Deputa
do Paulo Marques, que se propõe a regular a profissão
de Corretor de Seguros, de Capitalização e de Previdên
cia privada e dá outras providências.

Estruturado em 54 (cinqilenta e quatro) artigos, está
disciplinado pelos seguintes Capítulos:

Capítulo I - Dos fins, composição e patrimônio;
Capítulo II - Do Conselho Federal;
Capítulo III - Dos Conselhos Regionais;
Capítulo IV - Da Assembléia Geral;
Capítulo V - Dos Corretores;
Capítulo VI - Disposiçõcs Gerais;

Capitulo VII - Disposições transitórias.
O exame atento das normas permite-nos verificar:
I - O Capítulo I dispõe sobre os fins, composição e

patrimônio do Conselho, dispondo, nesses casos, analo
gamente aos demais Conselhos de outras categorias de
profissionais;

2 - O Capítulo II trata da organização do Conselho
Federal, fixando-lhe a composição, modo de escolha de
seus membros, prazo de investidura, etc.. além da com
posição e escolha da diretoria, cujo mandato coincidirá
com o dos membros do Conselho Federal. O projeto fi
xa. em detalhes, as atribuições do órgão, no que concer
ne ao seu objetivo como entidade de classe, e dá provi
dências no âmbito do seu funcionamento. É prevista a
competência dos membros da Diretoria e do Conselho
Fiscal, adotando-se o paradigma dos conselhos de pro
fissionais similares já existentes~

3 - No Capítulo m, o projeto cuida dos Conselhos
Regionais, núcleo maior de todo o conglomerado profis
sional, estabelecendo-lhes as constituições, composição,
condições e forma de eleição de seus membros, prazo de
investidura, atribuições, competência, escolha da Direto
ria, receita e patrimônio social;

4 - O Capítulo IV enumera a soberania da Assemble
ia Geral a nível regional, deferindo aos corretores, em
pleno gozo de seus direitos, o poder de interferir no Con
selho Regional a que pertencem e, por conseqUência, no
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Conselho Federal, para aprimorar o sistema profissio
nal, modificando ou expurgando práticas;

5 - O Capítulo V - dos Corretores -, com seu art.
30, assegura ao profissional a exclusividade na interme
diação do Contrato de Seguro, entendido como tal toda
a variedade de cobertura existente ou por existir. As ope
rações sobre capitalização, previdência privada e cober
tura de saúde, como exigem conhecimento têcnico, fo
ram incluídas neste projcto de lei, ficando os profissio
nais que atuam na área, por assemelhação, subordinados
aos dispositivos da futura lei. A inclusão das atividades
assemelhadas prende-se à conveniência de concentrar
corretores num mesmo conjunto profissional, com o ob
jetivo de não deixar ao desabrigo categorias cujo desem
penho desviado possa repercutir no prestígio do sistema.

No artigo 31 o projeto repete, em termos, as dispo
sições da Lei n' 4.594, que veda o ingresso de pessoas
descredenciadas no mercado. A exigência do título de
habilitação ou diploma de conclusão de curso especiali
zado e registro no Conselho, com a adoção de prova de
capacitação profissional, é medida lógica e objetiva, para
evitar a proliferação de aventureiros Sem qualificaçiío
técnica.

O artigo 32 trata da Comissão de Corretagem, que é o
resultado do desempenho do corretor. No caso de ser
paga comissão a pessoa estranha, estaria fulminado todo
o esforço do projeto e da legislação anterior que regula a
matéria. Mantém-se, assim, os critérios já vigentes,
sujeitando-se as companhias seguradoras a observar as
disposições gerais e regulamentares, sob pena de sanções
administrativas a cargo da Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP.

A fixação das comissões em razão das tarifas, por ser
matéria sujeita a reflexos no custo operacional, permane
ce no âmbito do Conselho Nacional de Seguros Priva
dos, que se valerá dos subsídios oferecidos pelo Conse
lho dos Corretores de Seguros e de Capitalização para
avaliação do quanlum.

O parágrafo único do artigo 32 citado preceitua que "é
vedada a cessão de comissão a outro corretor, salvo se
provada a sua efetiva participação na intermediação no
negócio, não podendo haver prepostos".

Os artigos 33 e 34 estabelecem os Deveres e Direitos
dos Corretores de Seguros e de Capitalização, respecti
vamente, e conforme, implicitamente, ao Conselho Fe
deral a expedição de normas objetivando a sua regula
mentação.

O artigo 35 mantém, de forma rígida, as proibições e
impedimentos previstos na Lei n' 4.594, especificando-os
em certos pontos c evitando, assim, as fugas às normas
legais ocorridas no momento pela imperfeição da lei,

O artigo 38 fixa as penalidades a que se sujeitam os
corretores, assegurando a apuração das infrações por
meio de processos administrativos, mantendo sempre o
duplo grau de jurisdição.

Na complementação da justificativa, esclarece o autor
que o presente projeto constitui uma reapresentação,
com pequenas alterações, do projeto análogo, do ex
Deputado Célio Borja, o qual foi arquivado no final da
última legislatura, em que criticava as indefinições da Lei
n' 4.594, de 1969.

Na Comissão de Constituição e Justiça obteve apro
vaçilo unânime, através de parecer do relator designado,
nobre Deputado Jorge Arbage, pela constitucionalidade,
juridicidade e têcnica legislativa.

Cumpre-nos, nesta oportunídade, oferecer-lhe pare
cer, inclusive quanto ao mérito. A ele foi anexado o de n'
4.562. de 1984, na forma do artigo 71 do Regimento In
terno, por versar matêria análoga.

Efetivamente, a Lei n' 4.594, de 29 de dezembro de
1969, regula a profissão de corretor de seguros e o
Decreto-lei n' 73, de 21 de novembro de 1966, dispõe
sobre o sistema nacional de seguros privados, regula as
operações de seguros c resseguros e dá outras providên
cias.

Entretanto, têm havido reclamos da classe, no sentido
de que se moralize o exercício da profissão, evitando-se a
intromissão de terceiros, especificamente com respeito
ao corretor pessoa jurídica na composição societária.

Em face desse e outros fatores, a Federação Nacional
dos Corretores de Seguros e de Capitalização propugna
pela aprovação da presente proposição.
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Realmente, do exame acurado dos seus 54 artigos,
verifica-se, comparativamente, que ele procede a profun
das alterações na legislação atual, de maneira sadia e ob
jetiva, e propiciará, certamente, grandes beneficios à po
pulação, trazendo, por outro lado, credibilidade para a
classe que se encontra abalada, por exemplo, em,
Brasília, onde têm sido noticiadas amplamente as ocor
rências de vários incêndios criminosos, praticados por
pessoas que não pertencem à profissão mas que a exer
cem indevidamente, com o fim delituoso de burlar a lei e
receber polpudas indenizações, para serem divididas
com terceiros, de comum acordo.

É necessária, realmente, uma legislação mais rígida e
completa com a consubstanciada neste projeto de lei,
que se assemelha a um verdadeiro estatuto, como o da
Ordem dos Advogados do Brasil.

11- Voto do Relator

N a forma das antecedentes razões apresentadas,
manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei n'
4,272, de 1984, com 2 (duas) emendas em anexo.

Sala da Comissão, 3 de outubro de 1985. - Júlio Cos
tamilan, Relator.

EMENDAS SUBSTITUTIVAS

Dê-se ao artigo 3' a seguin te redação:

"Art. 3' O Conselho dos Corretores de Segu
ros, de Capitalização e de Previdência Privada cons
titui serviço público federal, gozando os seus bens,
rendas e serviços de imunidade tributária,"

Dê-se ao item XVII do artigo 7' a seguinte redação:

"XVIl- aprovar o Código de Ética Profissio
nal;"

Sala da Comissão, 3 de outubro de 1985, - Júlio Cos
tamilan, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, em reunião ordinária de sua
Turma A, realizada em 20-11-85, opinou, unanimemen
te, pela aprovação do Projeto de Lei n' 4.272/84, nos ter
mos das duas emendas apresentadas pelo Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Amadeu
Geara, Presidente; Francisco Amaral; Osmar Leitão;
Mário Lima; FarabuliniJúnior, Myrthes Bevilaqua; Nil
son Gibson e Artenir Werner.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1985. - Amadeu
Geara, Presidente - .JÚlio Costamilan, Relator.

EMENDAS ADOTADAS
PELA COMISSÃO

-N'l-

Dê-se ao artigo 3' a seguinte redação:

"Art. 3' O Conselho de Corretores de Seguros,
de Capitalização e de Previdência Privada constitui
serviço público federal, gozando os seus bens, ren
das e serviços de imunidade tributária."

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1985, - Amadeu
Geara, Presidente - Júlio Costamilan, Relator.

-N'2-

Dê-se ao item XVII do artigo 7' a seguinte redação:

"XVIl- aprovar o Código de Ética Profissio
nal;"

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1985. - Amadeu
Gcaro, Presidente - Júlio Costamilan, Relator.

PARECER DA COMISSÃO
DE FINANÇAS

I - Relatório

Com esta iniciativa, o nobre Deputado Paulo Mar
ques objetiva regular o exercício da profissão de Corre
tor de Seguros, de Capitalização e de Previdência Priva
da.

Na justificação, entre outras considerações, destacou
'o autor;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

"As profundas alterações que o Projeto introduz
no disciplinamenta da atividade de Corretor têm,
no seu bojo, um aperfeiçoamento que trará, sem dú·
vida, benefícios inestimáveis à população em geral,
além de resgatar, para a classe, a dignidade, a serie
dade e a confiança necessárias para o bom exercício
da sua profissão."

A proposição foi submetida ao elevado exame das Co
missões de Justiça, de Trabalho e de Finanças, tendo a
primeira se manifestado, unanimemente, por sua consti~

tuicionalidade, juridicidade e têcnica legislativa, aco
lhendo o parecer do Relator, Deputado Jorge Arbage. E
a de Trabalho, igualmente à unanimidade, opinou no
sentido da aprovação do projeto, com duas Emendas,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Júlio Coso
tamilan.

Ao 4.272/84 encontra-se anexado o Projeto n'
4.562/84, do Deputado Sebastião Ataíde, que regula o
exercício da profissão de corretor de títulos e valores mo
biliários.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A propositura sob análise, que intenta regular o
exercício da profissão de Corretor de Seguros, de Capita
lização e de Previdência Privada, constitui mais um es
forço legislativo digno de nosso acolhimento.

Será uma classe a mais à qual conferiremos a dignida
de do disciplinamento de suas atividades laborais, com
diploma legal contendo seus direitos e deveres, c as ati·
tudes que terão de assumir perante quantos recorrem a
seus serviços.

A lei consectária da presente proposição não provoca
rá qualquer reflexo negativo nas finanças públicas.

Isso posto, voto no sentido da aprovação do Projeto
de Lei n' 4.272, de 1984, e das duas emendas da Comis
são de Trabalho.

Sala da Comissão, I' de abril de 1986. - Aécio de Bor
ba, Relator.

111 - Pareeer da Comíssão

A Comissão de Finanças, em reunião ordinária reali
zada no dia 2 de abril de 1986, opinou, unanimemente,
pela aprovação, com adoção das emendas oferecidas
pela Comissão de Trabalho ao Projeto de Lei n'
4.272/84 (anexo o Projeto de Lei n' 4.562/84) - do Sr.
Paulo Marques - nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes OS Senhores Deputados: Aécio de
Borba, Presidente; Moysês Pimentel, Více·Presidente;
Sérgio Cruz, Walmor de Luca, Fernando Magalhães,
Flávio Marcílio, Christóvam Chiaradia, Paulo Melro,
Nyder Barbosa, Wilson Vaz e Furtado Leite.

Sala da Comissão, 2 de abril de 1986. - Moysés Pi
mentel, Vice·Presidente, no exercício da Presidência 
Aécio de Borba, Relator.

PROJETO DE LEI
N9 8.101, de 1986

(Do Sr. Octacfiio de Almeida)

Extingue a Fundação Faculdade Regíonal de Me
dicina de São José do Rio Preto, Estado de São Pau
lo, e dá outras providências,

(À s Comissões de Constituição e Justiça, de Edu
cação c Cultura e de Finanças.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. I' É extinta a Fundação Faculdade Regional
de Medicina de São Josê do Rio Preto - FUNFARME,
sediada na Cidade de São José do Rio Preto, Estado de
São Paulo, sucessora, por força da alteração dos Estatu
tos, conforme registro ocorrido em 9 de janeiro de 1980,
no 2' Cartório de São José do Rio Preto, da antiga Fun
dação Regional de Ensino Superior da Araraquarense,
FRESA, instituída através de escritura pública lavrada
no 4' Cartório Cível, da mesma Comarca, em 12 de ju
nho de 1967.

Art. 2' A Faculdade Regional de Medicina de São
Josê do Rio Preto, autorizada a funcionar pelo Decreto
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n' 62.266, de 14 de fevereiro de 1968, e todo o seu acervo
patrimonial são incorporados à Fundação Universidade
Federal de São Carlos -FUFSCAR sediada na cidade
do mesmo nome, Estado de São Paulo, e criada pelo De
creto n' 62.758, de 22 de maio de 1968.

Art. 3' Cabe ao Diretor Executivo da Fundação Fa
culdade Regional de Medicina de São Josê do Rio Preto
- FUNFARME prover acerca da liquidação dos bens
da entidade, assim como adotar as medidas legais para
os fins do disposto no art. 2'

Art. 4' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A atual Fundação Faculdade Regionalde Medicina
FUNFARME, com sede em São José do Rio Preto é su
cessora, por via da alteração de Estatuto, da antiga Fun·
dação Regional de Ensino Superior da Araraquarense
FRESA, instituída esta atravês de escritura pública la·
vrada n" 4' Cartório Cível da Comarca do mesmo nome,
em 12 de junho de 1967, tendo por instituidores os Mu·
nicípios de São José do Rio Preto, Cedral, Potirendaba,
Uchoa, Guapiaçu, Ibirá, Mirassol e Monte Aprazível,
alêm de instituições diversas estabelecidas no município
citado em primeiro lugar.

A FRESA adquiriu personalidadejuridica mediante o
registro de seu Estatuto, sob n' 126, de fls. 81/82 do Li
vro A-I, do Registro de Pessoas Jurídicas da 2' Circuns·
crição de São José do Rio Preto, em 27-6-67.

O objetivo precípuo da Fundação foi o de criar e insta
lar a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto,
assim como consolidar e estender suas atividades a ou
tros institutos de ensino superior ou pesquisas.

Por força de escrituras públicas de doação, a então
FRESA houve áreas de terrenos, onde se encontra insta
lada atualmente a FUNFARME, bem como, por escri·
tura pública de comodato. obteve a cessão, pelo prazo de
30 (trinta) anos, a partir de 13-12-70, prorrogável por
igual período, de imóvel onde se localiza hoje o Hospital
de Base da Faculdade Regional de Medicina de São José
do Rio Preto.

A alteração da estrutura da antiga FRESA, para a
atual FUNFARME, deu-se por força de aprovação dos
novos Estatutos, em conseqüência da intervenção a que
se submeteu no período de junho de 1979 a maio de
1980. O registro dos novos estatutos foi feito junto ao 2'
Cartório de São José do Rio Preto em 9-1-80, sob n' 143,
a fls. 38 do Livro A, do Registro de Pessoas Juridicas.

A Fundação é entidade de direito privado, com dú
ração por tempo indeterminado, filantrópica, subordina·
da á legislação vigente no País, às normas de supervisão
do Ministério de Educação c Cultura c à fiscalização do
Ministério Público, bem como órgão máximo o Conse
lho de Curadores, compostos pelos Instituidores e presi·
dido por um de seus membros, eleito anualmente.

A Fundação é reconhecida como entidade de utilidade
pública pela Prefeitura de São José do Rio Preto, através
da Lei Municipal n' 1.354, de 16-9·68 e, pela União, por
graça do Decreto Federal n' 68.453, de 31-3-71.

A Faculdade Regional de Medicina de São José do
Rio Preto - FARME, foi autorizada a funcionar pelo
Decreto Federal n' 62.266, de 14·2-68, tendo iniciado
suas atividades em 15-4-68, e sido reconhecida pelo De·
ereto Federal n9 74.179/74.

Em dezessete anos de funcionamento já proporcionou
a formação profissional de 13 turmas e a colação de grau
a 837 mêdicos.

Atualmente, encontram-se matriculados 381 alunos,
estando prevista a conclusão de curso para 68 universi
tários.

A estrutura curricular do curso médico permite a reali
zação de 7.987 horas-aula, compreendendo 32 discipli
nas.

A estrutura departamental compõe-se de: Ciências Bá
sicas, Materno·lnfantil e Medicina Integrada.

O corpo docente conta com 71 professores, sendo 2
portadores do título de Livre-Docente, 4 com o grau de
Doutor e 6 com grau de Mestre.

A FARME dispõe de Residência Mêdica credenciada
pela Comissão Nacional de Residência Médica, que reú-
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ne, atualmente, 65 médicos, nas áreas seguintes: Cirurgia
Geral, Clinica Médica, Pediatria, Obstetrícia e Ginecolo
gia: e nas especialidades seguintes: Anestesiologia, Cirur
gia Plástica, Neurocirurgia, Oftalmologia, Ortopedia e
Urologia.

Quanto ao acervo patrimonial, abrangendo imóveis,
instalações e aparelhamento técnico, reportamo-nos ao
memorial anexo, para evitar exaustiva descrição. Vale ci
tar, contudo, o Hospital de Base que funciona como
Hospital-Escola, instalado em imóvel de 43.800 metros
quadrados, com área construída de 16.412 metros qua
drados, compostos de prédio com dois pavilhões, con·
tendo o da frente dois andares e o do fundo oito andares,
de modo a proporcionar uma capacidade para 420 leitos.

O memorial incluso revela dados expressivos sobre o
funcionamento desse hospital, tendo em vista o atendi
mento à comunidade.

É de se ressaltar que a FUNFARME, com a Faculda·
de de Medicina e o Hospital de Base, tem-se constituído,
durante a sua existência, em pólo de cultura, ciência e
pesquisa de renomado grau, assim como tem representa·
do eficiente dispositivo de assistência médico-hospitalar
em vasta região interiorana.

Importa notar, contudo, que o desenvolvimento desse
importante complexo educacional e assistencial está a
depender do fluxo de um maior volume de recursos fi·
nanceiros, como bem demonstram os dados orçamen
tários revelados no memorial anexo. E, daí, a idéia de se
incorporar tão valioso empreendimento a uma Univcrsi
dade Federal, que também se situa no interior do Estado
de São Paulo, em região relativamente próxima de São
José do Rio Preto. Trata-se da Universidade Federal de
São Carlos, pertencente â Fundação do mesmo nome.

São óbvias as vantagens que poderão advir de seme·
lhante providência para ambas as instituições.

A Fundação Universidade Federal de São Carlos, será
enriquecida com valioso complexo educacional c
médico-hospitalar, e, de sua parte, a Faculdade de Medi
cina de Rio Preto, integrando-se em Universidade manti
da pelo Governo Federal, passará a dispor de melhores
condições de subsistência, no interesse de vasta área de
mográfica do Estado de São Paulo.

Importa assinalar, finalmente, que as medidas legisla.
tivas propostas neste Projeto, tais a extinção da Fun
dação Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
- FUNFARME e a incorporação da Faculdade respec
tiva a entidade congênere têm viabilidade jurídica plena,
visto como estão previstas no Estatuto daquela Fun·
dação (arts. 50 c 51).

O relevante objetivo social desta proposição está are·
clamar o apoio irrestrito dcsta Casa, em prol da Ciência,
da Educação e do Desenvolvimento Social neste País.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1986. - Oetacílio de
Almeida.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS

COMISS(JES PERMANENTES

DECRETO N. 62.266,
DE 14 DE FEVEREIRO DE 1968

Autoriza o funciouamento da Faculdade Regional
de Medicina de São José do Rio Preto - SP.

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 83, item n, da Constituição e de
acordo com o disposto no artigo 23 do Decreto-lei n'
421, de 12 de maio de 1938, e tendo em vista o que consta
do Processo n. 87.342/63, do Ministério da Educação e
Cultura.

DECRETA:

Arl. I9 Fica autorizado o funcionamento da Facul·
dade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, si.
tuada na mesma cidade, no Estado de São Paulo.

Arl. 2' Este decreto entra em vigor na data da sua
publicação.

Brasília, 14 de fevereiro de 1968: 47. da Independência
e 80' da República. - A. COSTA E SILVA - Tarso

.Dutra.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

DECRETO N. 62.758,
DE 22 DE MAIO DE 1968

Dispõe sobre a instituição da Fundação Universi
dade Federal de São Paulo

O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 83, item lI, da Constituição,

DECRETA:

Arl. I. É autorizada a instituição da Fundação Uni·
vcrsidade Federal de São Paulo, que terá por objetivo
instalar progressivamente e manter, na forma estabeleci
da neste decreto, a Universidade Federal de São Paulo
(UFSP), criada pela Lei n. 3.835, de 13 de dezembro de
1960 (art.ll).

Ar!. 2" A Fundação, com sede e fóro na cidade de
São Carlos, Estado de São Paulo, gozará de autonomia
didática, finaceira, administrativa e disciplinar, de acor
do com a Lei n'4.024, de 20 de dezembro de 1961, e ad
quirirá personalidadejurfdica a partir da inscrição de seu
ato constitutivo no registro civil das pessoas jurídicas, do
qual serão partes integrantes o estatuto e o decreto que o
aprovar.

§ l' O Presidente da República designará o repre
sentante da União nos atos constitutivos da Fundação.

§ 2' Os atos referidos no parágrafo anterior com
preenderão o tombamento, a avaliação e todos os que se
relacionarem com a integração, mendiante escritura
pública, no patrimônio da Fundação, sem ônus para es
ta, aos bens e direitos enumer~dos no artigo 4. desta.lei.

Ar!. 3' São fins da Universidade Federal de São
Paulo a realização e o desenvolvimento da educação su
periÇlr e da pesquisa, e a divulgação científica, tecnológi
ca, cultural e artística.

§ I. Na consecução de seus objetivos, a Universida
de ministrará todos os cursos necessários, visando a for
mação e ao aperfeiçoamento inclusive em nível pós
graduado dos recursos humanos solicitados pelo pro
gresso da sociedade brasileira.

§ 2. A Universidade Se empenhará, ainda, no estudo
dos problemas relacionados com o desenvolvimento
econômico-social do País, na medida de suas possibilida
des ou em colaboração com entidades públicas ou priva
das.

Ar!. 4. O patrimônio da Fundação será constituído:
I - dos prédios necessários e de uma gleba com a área

mínima de 300 (trezentos) hectares, a serem doados pelo
Municipio de São Carlos;

II - dos bens imóveis e máveis que adquirir;
III - das doações e ajudar financeiras que lhe venham

a ser feitas ou concedidas, pela União e por entidades
públicas ou particulares;

IV - das contribuições previstas em eonvênios:
V - de outras incorporações que resultem dos traba

lhos realizados pela Universidade.
§ (? Os bens e direitos da Fundação serão utilizados

ou aplicados exclusivamente na consecução de seus obje
tivos, podendo, para tal fim, ser alienados, com exceção
dos mencionados no inciso I do artigo.

§ 2. No caso de extinguir-se a Fundação, seus bens e
direitos serão incorporados ao patrimônio da União,
restituindo-se ao Município de São Carlos os que lhe ti
verem sido por ele doados.

Ar!. 5' O orçamento próprio da instituição deverá
ser executado mediante plano de aplicaçào elaborado
sob a forma de orçamento·programa, para cada unida
de, pelo Conselho Universitário, sujeito à aprovação do
Conselho de Curadores, de acordo com o § 5. do arl. 6.

Ar!. 6. A Fundação será administrada por um Con
selho de Curadores constituído de seus membros e de su
plentes, escolhidos, uns e outros, entre pessoas de ilibada
reputação e notória competência, devendo renovar-se
pelo terço em cada dois anos.

§ I. Os membros do Conselho exercerão mandato
por 6 (seis) anos, podendo ser reconduzidos uma vez.

§ 2. Ao ser constituído o primeiro Conselho, por li
vre escolha do Presidente da República, dentro de 30
(trinta) dias da data da publicação deste decreto, um
terço de seus membros terá mandato de apenas dois e
outro terço de quatro anos, respectivamente.
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§ 3. O Conselho elegerá, entre os seus membros, o
Presidente da Fundação.

§ 4. A renovação do Conselho se fará por livre esco
lha e aomeação do Presidente da República.

§ 5' Ao Conselho caberá a jurisdição superior da
Fundação, e em especial, a aprovação do orçamento, a
criação de novas unidades, faculdades ou cursos, a ce
lebração de quaisquer ajustes e a admissão do pessoal
docente e administrativo da Universidade.

§ 6. O Conselho elegerá livremente, ainda, o Reitor
e os Vice-Reitores cujas funções executivas e didáticas
serào definidas no estatuto da Universidade, devendo a
escolha recair em pessoa com oS requisitos previstos no
art. 6'

§ 7. O Conselho deverá elaborar dentro de 60 (ses.
senta) dias da posse o estatuto da Fundação e submetê-lo
ao Conselho Federal de Educação, para posterior apro
vação do Poder Executivo.

§ 8" O estatuto poderá Ser modificado pela mesma
forma prevista para sua elaboração.

Art. 7. O estatuto disporá sobre a estrutura univer·
sitária em geral e, ainda, sobre a competência dos órgãos
de direção, deliberativos e consultivos, assim da Univer
sidade, como dos institutos básicos ou especializados. e
faculdades.

§ ]. O estatuto, a que se refere o artigo, observará as
normas e princípios estabelecidos na Lei n. 4.024 de 20
de dezembro de 1961 e nos Decretos-leis números 53, de
18 de novembro de 1966, e 252, de 28 de fevereiro de
1967 e no presente decreto.

Art. 8. A Universidade será constituida de um ou
mais "campus", situados em cidades diferentes e integra
das por institutos básicos de ensino e pesquisa, e por fa
culdades destinadas à formação profissional, cabendo:

I - aos institutos:
a) ministrar cursos básicos de ciências, letras e artes;
b) fornecer pesquisadores especialistas; e
c) realizar cursos de pós-graduação, estudos e pesqui

sas, nas respectivas especializações; e
n - às faculdades:
a) ministrar cursos de graduação, para formação pro

fissional e técnica:
b) realizar cursos de especialização e pós-graduação:
c) realizar estudos e pesquisas nas respectivas áreas de

trabalho.
§ 19 O primeiro núcleo universitário, com "campus"

próprio, será instalado progressivamente no Município
de São Carlos, sede da Fundação e da Universidade,

§ 2' A Universidade será dirigida por um Reitor e
cada núcleo universitário por um Vice-Reitor.

§ 3. Sempre que, em cada núcleo, as instalações de
uma unidade possam ser utilizadas por diferentes cursos,
será vedada a dupticação.

§ 4. Não será instalado novo curso, instituto básico
ou faculdade em qualquer núcleo, antes de esgotada a
capacidade de expansão dos já existentes.

§ 5. Integrará o primeiro núcleo universitário uma
Faculdade de Educação, que incluirá obrigatoriamente
curso de pós-graduação, em administração escolar, e
realizará estudos e pesquisas nesse campo de atividades.

Art. 9' Dos recursos consignados no Orçamento da
União, para a Universidade Federai de São Paulo, du
rante os exercícios de 1968 a 1972, inclusive a Fundação
destinará 20% (vinte por cento), no mínimo, a projetos,
construções e instalações do centro universitário de São
Carlos.

Ar!. 10. A Fundação poderá ineorporar:
I - como integradas, as instituições de ensino supe

rior ou de pesquisa, oficiais ou particulares, devidamente
reconhecidas, com sede ou não no Município de São
Carlos, passando seus bens e direitos integralmente ao
patrimônio da Fundação sem ônus para esta;

II - como agregadas, as instituições referidas no inci
so anterior, conservando sua autonomia administrativa e
patrimonial e podendo ser, em qualquer tempo, desagre
gadas.

§ l' A incorporação de que trata o artigo dependerá
sempre de resolução do Conselho de Curadores e apro
vação por decreto do Poder Executivo.

§ 2' A incorporação se fará pela filiação do estabele
cimento ao núcleo universitário da respectiva localidade,
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e, quando se tratar de instituição integrada, esta deverá
adaptar-se à estrutura orgânica do núcleo que a incorpo
rar.

§ 3' No caso de ser oficial o estabelecimento integra
do, serão assegurados os direitos dos servidores públi
cos, sem prcjuízo da extinção dos cargos à medida que
vagarem.

Art. lI. O pessoal docente, técnico e administrativo,
da Fundação c da Universidade, será admitido de acor
do com a legislação do trabalho, e demais normas legais
sobre a matéria, podendo, também, ser solicitado ao ser
viço público, centralizado ou não.

§ I' O quadro de pessoal será elaborado pelo Conse
lho de Curadores, na forma prevista no estatuto.'

§ 2' Nenhum docente ou servidor poderá ser admiti
do sem que se verifiquem previamente a criação da
função e a instalação do respectivo serviço.

§ 3' A Fundação poderá contratar pessoas ou orga
nizaçõcs especializadas, sob regime de tarefas, para
quaisquer trabalhos especificas relacionadas com seus
objetivos.

Art. 12. A Universidade Federal de São Paulo pode
rá celebrar ajustes com a Universidade Estadual de São
Paulo e outras, para a utilização recíproca de equipa
mentos e instalações, e intercâmbio de pessoal docente,
técnico ou administrativo.

Art. 13. A Universidade Federal de São Paulo pode
rá, ainda, promover convénios ou entendimentos com
organismos nacionais, internacionais ou multinacionais
de educação e cultura, para a realização de pesquisas
científicas, cursos de pós-graduação de formação de pes
quisadores e de professores de nível universitário.

Art. 14. Enquanto o número de faculdade, unidades
e "Campas" não for suficiente para o funcionamento le
gal da univcrsidade, caberá ao Conselho de Curadores
atuar como comissão organizadora, bem como promo
ver o planejamento geral, receber e aplicar recursos fi
nanceiros, contratar pessoal docente e administrativo e
celebrar os ajustes previstos noS artigos 12 e 13.

Ar!. 15. Este decreto entrará em vigor à data de sua
publicação, revogadas as disposições em eontrário.

Brasília, 22 de maio de 1968; 147' da Independência e
80' da República. - A. COSTA E SILVA - Tarso Du
tra.

ERRATA

PROJETO DE LEI
N9 7.675, de 1986

(Do Sr. Amaral Netto)

Dispõe sobre o direito à percejlçào da remuneração
correspondente ao grau hierárquico superior a inati
vos e pensionistas dos Ministérios Militares, nas con
dições que estabelece.

(Às Comissões de Constituição e -Justiça, de Se
gurança Nacional e de Finanças)

O Congresso Nacional decreta:

Ar!. ]' Os militares das Forças Armadas que se encon
travam em inatividade em 31 de dezembro de 1980, satis
fazendo as exigéncias do art. 97, da Lei n' 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, fazem jus aO direito previsto no item
'1I do art. 50 da referida Lei.

§ I' O acesso ao referido direito far-se-á através de
requerimento dos intere'ssados à autoridade a que estive
rem subordinados.

§ 2' O disposto neste artigo não se aplica aos milita
res já beneficiados pelas vantagens atribuídas pelas Leis
n's 288, de 8 dejuoho de 1948,616, de 2 de fevereiro de
1949, 1.156, de 12 dejulho de 1950, e 1.267, de 9 de de
zembro de 1950.

§ 3' Ficam reconhecidos os direitos dos militares já
falecidos que satisfaçam 'os requisitos aqui estabelecidos.

Ar!. 2' A presente lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3' Revogam:se as disposições em contrário.

Justificação

1. O presente projeto de lei pretende estender aos mi
litares que tenham s~ transferido para a inatividade com
mais dê 30 anos de serviço e que n1\o tenham sido benefi
ciados por outros direitos, fixados em leis espeeiais.
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2. Até a promulgação da Lei n' 4.902, de 16 de de
zembro de 1'965, o militar desfrutava do direito à transfe
rência para inatividade aOS 25 (vinte e cinco) anos de ser
viço. Esse direito beneficiou as gerações que ingressaram
nas ForçasArmadas atir 1946, inclusive. Essas gerações,
particularmente ·as que participaram de operações de
guerra ou que prestaram serviço em zona de guerra, tam
bém foram beneficiadas com um outro direito de grande
valor, qual seja, o da promoção ao posto superior por
ocasião da transferência para a irtatividade (Lei n' 288,
de 8-6-48). .

3. As gerações que sentaram praça entre 1947 e até
1952, inclusive, a partir da vigéncia da Lei n' 4.902, de 16
de dezembro de 1965, passaram a não ser contempladas
com nenhum benefício adicional qu~ndo de sua transfe
rência para a inatividade. O único direito explícito na lei
era o relativo à transferência para a reserva, a pedido,
após o cumprimento de 30 anos de serviço, .sem outros
benefícios. Este fato não chegou a causar mal-estar, por
quanto nenhum fato marcante contribuía para tal. Não
se configurava uma situação de discriminação em re
lação a outros companheiros. Havia uma aceitação cons·
ciente das diferenças existentes em relação ao tratamento
dado às gerações anteriores, porquanto as situações que
as geraram eram profundamente significantes (guerra,
serviço em zona de guerra).

4. Eis que a partir de dezembro de I'980, sem que um
fato novo possa ser utilizado como elemento referencial,
instituiu-se uma situação de desigualdade para com as
gerações de 1947 a 1-952, na medida em que se consagrou
como direito do militar, "a percepção da remuneração
do grau hierárquico superior, quando, ao ser transferido
para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de ser·
viço" (item II do art. 50 da Lei n" 6.880, de 9 de de
zembro de 1980). Esse direito, justo sob o ponto de vista
social, passou a beneficiar integralmente somente as ge
rações que ingressaram nas Forças Armadas a partir de
1953, sem que tivesse havido algo significativo que as
distinguisse daqueles que entraram no período de 1947 a
1952. Por que 1953? Porque os 30 anos de serviço são
alingidos completando-se 28 de efetivo serviço, mais 2
anos relativos a decênios não gozados ..

5. Por que motivo o legislador deixou à margem dcs
se benefício aqueles que também cumpriram a marca do.s
trinta anos, e que não desfrutaram de nenhum outro di
reito? Neste ponto é interessante que Be faça analogia da
Lei n'6.880, de 1980, com a Lei n' 288, de 1948, para ve
rificar a disparidade de tratamento que o novo Estatuto
consagrou, ferindo o espírito de eqüidade que deve exis
tir na lei. Como é sabido, a 2' Guerra Mundial terminou
em maio de 1945. Pois bom, somente em junho de 1948
foi editada a Lei n' 288, conferindo direito àqueles que
participaram de operações de guerra, Portanto, somente
três anos após o término da guerra é que foi estabelecido
o direito à "promoção ao posto imediato, com os respec
tIVOS vencimentos integrais" a todo aquele que tivesse
participado da guerra. Nesse interregno, ou seja, entre
maio de 1945 e junho de 1948, inúmeros militares que
participaram das Forças Expedicionárias Brasileiras
transferiram-se para a inatividade, sob os parâmetros le
gais vigentes na época em .que a solicitaram. Ocorre que
os legisladores quc elaboraram a Lei 11' 288, de 1948,
preocuparam~se em não ferir o essencial, ou seja, o direi
to relativo ao fato. Assim, tiveram o cuidado de ineluir
na Lei um dispositivo específico, estabelecendo:

"Ar!. 3' Os militares que já tenham sido trans-.
feridos para a reserva remunerada ou reformados
gozarão destas vantagens, desde que satisfaçam as
exigências dos artigos anteriores."

Ou seja, eles julgaram que o importante era alcançar
aqueles que tivessem cumprido os requisitos exigidos
(participação em operação de guerra) e não a circunstân
cia de não estarem na ativa, em razão de direitos estabe-

.Ieeidos em outra lei. Pois bem, isto não aconteceu com a
Lei n' 6.880/80,'0 novo Estatuto. Os legisladores que a
elaboraram não tiveram essa preocupação de não perder
de vista o fato essencial, e com isso institucionalizaram a
injustiça de tratar desigualmente dois militares que cum
priram os mesmos requisitos de carreira. Isto é, criaram
um benefício para todo aquele que se transferisse para a
inatividade, com mais de 30 anos de serviço. mas ex
cluíram desse direito aqueles que, apesar de os terem
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cumprido, já se encontrassem na inatividade na data da
promulgação da Lei esqueceram-se do essencial (eumpri-,
menta de 30 anos de serviço), para se fixarem no circuns
tancial (estar na ativa). Convenhamos que essa filosofia
não se enquadra no principio de eqüidade, que deve pre
sidir o tratamento de iguais.

Sala das Sessões, 19 de maio de 1986. - Amaral Netto.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS

COMISSOES PERMANENTES
LEI N' 6.880,

DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980
Estatuluo dos Militares

TITULO I
Generalidades

Capítulo I
Disposições Preliminares

Ar!. I' O presente Estatuto regula a situação, obri
gações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros
das Forças Armadas.

Ar!. 2' As Forças· Armadas, essenciais à execução
da política de segurança nacional, são constituí?as pela
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, e destinam
se a defender a Pátria e a garantir os poderes 'constituí
dos, a lei e a ordem. São instituições nacionais, perma
nentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e
Da disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República e dentro dos limites da lei.

TITULO !lI
Dos Direitos e da Prerrogativas

Dos Militares
CAPITULO I
Dos Direitos

Seção I
Enumeração

Art. 50. São direitos dos militares:
I - a garantia da patente em toda a sua plenitude,

com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes,
quando oficial, nos termos da Constituição;

11- a percepção de remuneração correspondente ao
grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quan
do, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de
30 (trinta) anos de serviço;

lIl- a remuneração caleulada com base no soldo in
tegral do posto ou graduação quando, não contando 30
(trinta) anos de serviço, for transferido para a reserva re
munerada, ex omeio, por ter atingido a idade-limite de
permanência em atividade no posto ou na graduação, ou
ter sido abrangido pela quota ç,ompulsória; e

IV - nas condições ou nas limitaçõcs impostas e regu
lamentação específicas:

a) a estabilidade, quando praça com 10 (d~z) ou
mais anos de tempo de efetivo serviço;

b) o uso das designações hierárquicas;
c) a'.ocupação de cargo correspondente ao posto ou

ã graduação;
d) a percepção de remuneração;
e) a assistência médico-hospitalar para si e seus de

pendentes, assim entendida como o conjunto de ativida
des relacionadas com a prevenção, conservação ou recu
peração de saúde, abrangendo serviços profissionais mé
dicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o for
necimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais
atos médicos e paramédicos necessários;

f) o funeral para si, e seus dependentes,
constituindo-se no conjunto de medidas tomadas pelo
Estádo, quando solicitada, desde o óbito até o sepulta
mento condigno;

g) a alimentação, assim entendida como as refeições
fornecidas aos militares em atividade:

h) o fardamento, constituindo-se no conjunto de
uniforme; roupa branca c roupa de cama, fornecido ao
militar na ativa de graduação inferior a Terceiro
Sargcn to c, em casos especiais, a outros militares;

i) a moradia para o militar em atividade, compreen
dendo;

I) alojamento em organização militar, quando
aquartelado ou embarcado; e



7820 Quarta-feira 20

2) habitação para si e seus dependentes: em imóvel
sob a responsabilidade da União, de acordo com à dis
ponibilidade existente;

JJ o transporte, assim entendido como os meios for
necidos ao militar para scu deslocamento por interesse
do serviço; quando o deslocamento implicar em mu
dança de 'sede de moradia, compreende também as pas
sagens para seus dependentes e a translação das respecti
vas bagagens, de residência a residência;

1) a constituição de pensão militar;
m) a promoção;
n) a transferência a pedido para a reserva remunera

da'
~) as férias, os afastamentos temporários do serviço

e as licenças;
p) a demissão c o licenciamento voluntário;
q) o porte de arma quando oficial em serviço ativo

ou em inatividade, salvo caso de inatividade por alie
nação mental ou condenação por crimes contra a segu
rança do Estado ou por atividades que desaconselhem
aquele porte:

r) o porte de arma, pelas praças, com as restrições
impostas, pela respectiva Força Armada: e
's) outros direitos previstos em leis específicas,

§ I. A percepção da remu~eração correspondente
ao grau hierárquieo superior ou melhoria da mesma, a
que se refere o item 11 deste artigo, obedecerá às seguin
tes condições:

a) o oficial quc contar mais de 30 (trinta) anos de
serviço após o ingresso na inatividade, terá seus proven
tos calculados sobre o soldo' correspondente ao posto
imediato, se em sua Força existir, em tempo de paz, pos
to superior ao seu, mesmo que de outro Corpo, Quadro,
Arma ou Serviço; se ocupante do último posto da hierar
quia militar de sua Força, em tempo de paz, o oficialterã
os proventos calculados tomando-se por base o soldo do
seu próprio posto, acrescido de percentual fixado em le
gislação especifica:

b) os subtenentes e suboficiais, quando transferidos
para a inatividade, terão os proventos calculados sobrc o
soldo correspondente ao posto de segundo-tenente, des
de que contem mais de 30 (trinta) anos de serviço: e

c) as demais praças que contem mais de 30 (trinta)
anos de serviço, ao serem transferidas para a inatividade,
terão os proventos calculados sobre o soldo correspon
dente à graduação imediatamente superior.

§ 2. São considerados dependentes do militar:
I - a esposa;
11 - o filho menor de 21 anos ou inválido ou intcrdi

to;
111 - a filha solteira, desde que não receba remune

ração:

IV - ao filho estudante, menor de 24 anos, desde que
não receba remuneraçào;

V~ LI mãe vjúva. desde que não receba remuneraçào:
VI - o cnteado, o filho adotivo e o tutelado, nas mes

mas condições dos itens 11, m e IV;

VII - a viúva do militar, enquanto permanecer neste
estado, e os demais dependentes mencionados nos itens
11, m, IV e VI deste parágrafo, desde que vivam sob a
responsabilidade da viúva;

VIII - a ex-esposa com direito à pensão alimentícia
estabelecida por sentença transitada em julgad<', en
quanto não contrair novo matrimônio.

§ a) a filha, a enteada e a.tutelada, nas condições de
viúva, scparadasjudicialmente ou divorciadas, desde que
não recebam ,remuneração;

b) a màe solteira, a madrasta viúva, a sogra viúva ou
solteira, bem como separadas judicialmente o.u divorcia
das, dcsde quc, em qualquer dessas situações, não rece
bam remuneração:

e) os avós e os pais, quando inválidos ou interditos, e
respectivos cônjuges, estes desde que não recebam remu
neração;

d) o pai maior de 60 (sessenta) anos e seu respectivo
cônjuge, desde que ambos não recebam remuneração;

e) o irmão, o cunhado e o sobrinho, quando meno
res ou inválidos ou interditos, sem outro arrimo;

f) a irmã, a cunhada e a sobrinha, solteiras, viúvas,
separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não
recebam remuneração;
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g) o neto, órfão, mcnor inválido ou interdito;
h) a pessoa que viva, no mínimo há cinco anos, sob a

sua exclusiva dependência econômica, comprovada me-
diante justificação judicial; "

i) a companheira, desde que viva em sua companhIa
há mais de cinco anos, comprovada por justificação judi
cial; e

j) o menor que esteja sób sua guarda, sustento. e res-
ponsabilidade, mediante autorização judiciaL ,

§ 4' Para efeito do disposto nos §§ 2' e 3. deste art~

go, não serão considerados como remuneração os rendI
mentos não provenientes de trabalho assalariado, ainda
que recebidos dos cofres públicos, ou a rem~neraçã,o

que, mesmo resultante de relação de trabalho, nao enseje
ao dependente do militar qualquer direito à assistência
previdenciária oficiaL

TITULO IV
Das Disposições Diversas

CAPITULO 11
Da Exclusão do Serviço Ativo

Seção 11
Da Transferência para a Reserva Remunerada

Are 96, A passagem do militar à situação de inativi-
dade, mediante tran'sferência para a reserva, se efetua:

f - a pedido: e
11 - ex omcio;
Parúgrafo único, A transferência do militar para a re

serva remunerada pode ser suspensa na vigência do esta
do de guerra, estado de sítio, estado de emergência ou
em caso de imobilização,

Are 97, A transfcrência para a reserva remunerada,
a pedido. será concedida, mediante reque-rimento, ao mi
litar que contar. nu mínimo, 30 (trinta) anos de serviço.

§ I. O oficial da ativa pode pleitear transferência
para a rcserva remuncrada mediante inclusào vo.luntária
na quota compulsória,

§ 2. No caso de o militar haver realizado qualquer
curso ou cstúgio de duraçào superior a 6 (seis),mcses, por
conta da União. no estrangeiro, sem haver decorrido 3
(ires) anos de seu término, a transferência para a reserva
só serú concedida mediante indenização de todas as des
pesas correspondentes à realização do referido curso ou
estúgio. inclusive as difercnças de vencimento.s, O cálculo.
da 'indenização será efetuado pelos respectivos Minis
térios.

§ 3. O disposto no. parágraJo anterior não se aplica
aos oficiais que devem ser incluído$ em Lista de Escolha,
quandp nela tenha entrado oficial mais moderno do seu
respectivo Corpo. Quadro, Arma ou Serviço.

§ 4. Não scrá conccdido transferência para a reserva
remunerada, apedido. ao militar que:

a) estiver respo.ndendo a inquérito ou processo em
qualquer jurisdição; e

b) estiver cumprindo pena de qualquer natureza,

LEI N' 616, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1949

Altera os arts. l' e 6. da Lei n. 288, ete 8 de junho
de t948, que coueede vantagens a militares e civis que
participaram de operarões de guerra,

O Presidcnte da República:

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

Art. I" Os arts, 1. e 69 da Lei n.~88, de 8 dejunho
de 1948, passam a ter essa redaçào:

"Art. I' O oficial das Forças Armadas, que
serviu no teatro de guerra da Itália, ou tenha curo·
prido m issàes de patrulhamento, vigiláncia e segu
rança do litoral, e operações de guerra e de obser
vações em qualquer outro teatro de operações defi-
nidas pelo Ministério respectivo, inclusive nas ilhas
de Trindade. Fernando dc Noronha e nos navios da
Marinha de Guerra, que defendiam portos nacio-
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nais em ZOnas de operações de guerra, quando
transferido para a reserva remunerada, ou reforma
do, será previamente promovido ao posto imediato,
com os respectivos .vencimentos integrais.

ArL 6. Identicas vantagens serão concedidas
aos civis e militares componentes da Missão Médica
que o Brasil enviou à França, em caráter militar., ~a
guerra de 1914 e 1918, assim também aos oficlars,
sllboficiais, subtenentes e sargentos das Forças Ar
madas, que naquela luta mundial tomaram parte,
em missões de patrulhamento e operações de guerra
dentro ou fora do país, e nas ilhas de Fernando de
Noronha e Trindade, com direito a receber os vencI
mcntos correspondentes ao posto da promoção con
ferida por esta lei somente a partir da sua vigéncia,"

ArL 2. Revogam-sc as disposições cm contrário.,

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1949, 128' da Inde
pendência e 61" da República, - EURICO G. DUTRA
- Sylvio dc Noronha - Canrobert P, da Costa - Ar
mando Trompowsky,

LEI N. 4.902
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1965

Dispõe sobre a inatividade dos militares da Mari
nha, da Aeronáutica e do Exército.

O Presidente da Repúhlica
Faço saber qne o Congresso Nacional decreta e cu

sanciono a seguinte Lei:

TITULO I

Disposiçõcs Gerais

ArL I. A presente Lei dcfine e regula a situação de
inatividade dos militares da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica.

Parúgrafo único, Inatividade, para os efeitos desta
Lei, é o estado ou a situação do militar afastado tempo
rária ou dcfinitivamente do serviço das respectivas
fo.rças,

ArL 2° Passam os militares à situação de inatividade
mediante:

a) agregação:
b) transferência para a reserva;
c) reforma:
d) desincorporação, licenciamento e expulsão;
e) demissão a pedido, .
ArL 39 A situação de inatividade ou a reversão no

serviço ativo será declarada:
a) para os oficiais, por dccreto;
b) para as praças, nos casos previstos nas letras a b e c

do artigo anterior, mediante portaria; nos casos da letra
d do mesmo artigo, de acordo com a legislação em vigo.r.

ArL 4' Para fins desta Lei, o Aspirantc-a-Oficial e o
Guarda-Mârinha ficam equiparados a 2.-Tenente,·

TITULO"

Da Situação dc Inatividade
CAPiTULO I

Da Agregação

ArL 5. Agregado é a situação do militar:
a) afastado temporariamente do serviço ativo;
b) em exercício de cargo militar não prcvisto nos qua

dros de efetivos de sua força;
c) excedente em seu quadro por haver sido promovi

do indevidamente, ou por outro motivo.
Are 6· O militar agregado fica sujeito às obrigações

disciplinares concernentes às suas relações com outros
militares e autoridades civis, salvo quando no exercício
de cargo civil que lhe dê precedência funcional sobre ou
tros militares mais graduados ou mais antigos,

Parágrafo único, O militar agregado por exceder no
respectivo quadro permanecerá no desempenho de suas
funções normais,

ArL 7. 1\ agregação será proposta pela Diretoria do
Pessoal aLI órgão equivalente a que o militar esteja su
bordinado, logo após a publicaçào do ato que der lugar a
uma das situações estabelecidas no art. 59

Ar!. 8. Será agregado no respectivo quadro. o. oficial
que: .

a) for julgado fisicamente incapaz, temporariamente,
para o serviço militar, após um ano de moléstia' co.nti
nuada;
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b) obtiver licença para tratamento de saúde em pessoa
da família, por prazo superior a 6 (seis) meses.

c) obtiver licença para aperfeiçoar seus conhecimen
tos técn icos ou realizar estudos, no país ou no estrangei
ro, por conta própria;

d) obtiver licença para exercer atividade técnica de
sua especialidade em organizações civis; •

e) obtiver licença para tratar de interesse particular;
f) for condenado a pena restritiva de liberdade, maior

de 6 (seis) meses e menor de 2 (dois) anos, em sentença
passada em julgado, enquanto durar sua execução;

g) for declarado extraviado ou considerado desertor;
h) aceitar investidura dc cargo civil de nomeação tem- .

porária;
i) permanecer por mais de 6 (seis) meses sujeito a pro

cesso no foro militar;
j) ficar exclusivamente à disposição da Justiça Civil

para se ver processar;
I) for designado para desempenhar cargo ou comissão

militar, estabelecido em lei ou decreto, no país ou estran
geiro, porém não previsto nos Quadros de efetivos das
Forças Armadas, exceção feita aos membros das comis
sões de estudo ou aquisição de material, observadores ou
membros de eomissões de estudos de operações de guer
ra e dos estagiários para aperfeiçoamento de conheci
mento militares nas Escolas ou Estabelecimento milita
res ou industriais no estrangeiro.

§ I' Ao Sub-OficiaJ, Sub-Tenente ou Sargentocom
estabilidade assegurada, aplicam-se as disposições deste
artigo. Às referidas praças, quando sem estabilidade as
segurada, desde que reengajadas, aplicar-se-ão somente
3S letras a, b, f, g. i, j, e I.

§ Art. 9' A àgregação a que se refere o a~tigo ante
rior será:

a) nos casos das ietras e, d e I, pelo prazo mínimo de 3
(três) meses.

b) nos demais casos, enquaillo perdurar o motivo que
determinou a agregação.

Ar!. 10.. O militar agregado ficará adido, para efeito
de alterações e vencimentos, à Diretoria do Pessoal, ór
gão correspondente, ou à unidade administrativa que lhe
for designada, continuando a figurar no respectivo Qua
dro, sem número, no lugar que até então ocupara, com a
abreviatura "Ag" e anotações esclarecedoras de sua si
tuação.

Art.' 11. A reversão à atividade do militar agregado
processar-se-á nas condições estabelecidas no Estatuto
dos Militares.

LEI N' 288, DE 8 DE JUNHO DE 1948

Concede .aatageas a militares e eMs que partici
param de operações de guerra.

O Presidcn te da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte Lei:
Art. I' O oficial das Forças Armadas que serviu no

teatro de operações·da Itália, ou tenha cumprido missões
de patrulhamento de guerra em qualquer outro teatro de
operações definidas pelo Ministério Respectivo, quando
transferido para a reserva remunerada, ou reformado,
será previamente promovido ao posto imediato. com os
respectivos vencimentos integrais.

Art. 29 Os subtenentes, suboficiais e sargentos da
FEB, FAB e Marinha de Guerra, que preencherem as
condíções exigidas no artigo 19 gozarão das mesmas van
tagens concedidas aos oficiais.

Parágrafo único. Os sargentos que possuírem curso
de comandantes de pelotão, seçào ou equivalente. quan
do transferidos para a reserva ou reformados, serão pro
movidos ao posto de segundo tenente, com os vencimen
tos integrais deste.

Ar!. 39 Os militares que já tenham sido tranoferidos
para a reserva remunerada. ou reformados, gozarão des
tas vantagens, desde que satisfaçam as exigências dos ar
tigos anteriores.

Art. 49 Os militares, inclusive os convocados inca
pacitados fisicamente para o serviço, em conseqüência
de ferimentos recebidos, ou de moléstias adquiridas no
teatro de operações da última guerra, serão promovidos
ao posto imediato ao que tinham quando receberam os
ferimentos ou adquiriram a moléstia, e reformad05 com
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os vencimentos da última promoção, na forma estatuída
pelo Decreto-lei número 8.795, de 1946.

Art. 5' Os funcionários públicos federais, estaduais,
municipais, de entidades autárquicas ou de sociedades de
economia mista, que tenham participado das referidas
operações de guerra, ao se aposentarem, gozarão das
vantagens estabelecidas na presente Lei.

Art. 6' Idênticas vantagens serão concedidas aos ci
vis e militares que foram incorporados na Missão Médi
ca 'que o Brasil envi.ou à França, em caráter militar, na
guerra de 1914 - I~I 8, com direito a receber os venci
mentos correspondentes ao posto da promoção, conferi
da por esta Lei, somente a partir de sua vigência.

Ar!. 7' Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1948. - EURICO G.

DUTRA - Adroaldo Mesquita da Costa - Silvio Noro
nha - Canrobert P. da Costa.

LEI N' 1.156. DE 12 DE JULHO DE 1950

Dispõe sobre eoneessão de vantagens a militares e
civis que participaram de operações de guerra.

O Presidente d.a República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte Lei:

Ar!. I' , são amparados pela Lei n' 616, de 2 de feve
reiro de 1949, todos os militares que prestaram serviço
na zona de guerra definida e delimitada pelo art. I' do
Decreto n' 1O.490-A, de 25 de setembro de 1942.

Parágrafo único. Ficam também reconhecidos os di
reitos dos militares já falecidos.

Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1950; 129' da Indepen
déncia e 62' da República. - EURICO G. mJTRA 
Canrobert P. da Costa - Sylvi" de Noronha - Armando
Trompowsky.

LEI N' 1.267, DE 9 DE DEZEtylBRO DE 1950

Dispõe sobre promoção de oliciais e praças das
Forças Armadas que tenham tomado parte no eomba
te à revolução comunista de 1935.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte Lei:

Art. 19 Os oficiais e as praças das Força~Armadas

que, nas I' e 7' Regiões Militares, tenham tomado parte
com suas Unidades no combate contra a revolução co
munista de 1935, cumprido missões e cooperado com as
mesmas; se desiocado de sua sede com seús Corpos, para
os mesmos fins ou tenham oferecido resistência compro
vada nas Corporações rebeladas quándo transferidos
para a reserva remunerada serão, em seguida, promovi~
dos ao posto imediato com os respectivos vencimentos
integrais, sen'rprejuízo das demais vantagens legais a que
tiverem direito.

·Art. 29 Os oficiais e as praças que estejam I)a reserva
remunerada ou reformados desde que satisfaçam as exi
gências do artigo anterior' serão promovidos ao posto
imediato na data da publicação desta Lei, com os venci
mentos integrais do novo posto mediante requerimento.

Parágrafo único. Os oficiais amparados por esta Lei e
que hajam ingressado no Magistério Militar serão tam
bém promovidos ao posto imediato quando passarem
para a inatividade.

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de. 1950; 150. da Inde
pendência e 62. da República. - EURICO G. DUTRA
- Sihio de Noronha - Canroberl P. da Costa - Arman
do Trompowsky.

o SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) - Está fin
da a leitura do expediente.

IV - Passa-se ao Peqneno Expediente
Tem a palavra o Sr. Benedito Monteiro.
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O SR. BENEDITO MONTEIRO (PMDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, nesta campanha eleitoral para a Constituinte tenho
pecorrido todos os recantos do meu Estado, o Parã, e en
contrado, principalmente às margens dos rios e das es
tradas, grande ansiedade por parte dos lavradores, dos
posseiros e dos trabalhadores rurais no tocante a essa
discussão sem fim da reforma agrária, apesar de já terem
sido assinados decretos de desapropriação pelo Presiden
te da República. Reclama-se naquela região da Transa
mazônica, da Pará-Maranhão, da BR-3I6, de Altami
ra, do Xingu, do baixo Amazonas mesmo, que o proces
so de colonização iniciado e mantido pelo INCRA, du
rante todo esse tempo, está absolutamente incompleto.
Além de não ter havida legalização das áreas requeridas,
as estradas vicinais e as próprias estradas-tronco, como a
Transamazânica, a BR-316, a Cuiabá-Santarém, conti
nuam intransitáveis, causando dificuldades aos colonos
no transporte de sua produção. Inclusive em Itupiranga
e em São José do Araguaia a produção de arroz e de mi
lho está retida, porque as estradas vicinais, em más eon
dições, não permitem que a produção chegue ao asfalto
ou às estradas mais acessíveis, a fim de ser comercializa
da. Além do problema das estradas existe a questão do
financiamento, como processo moroso, que não está cor
respondendo às expectativas de todos aqueles que se de
dicam à agricultura.

Como o Governo está neste momento ativando a re
forma agrária, através da desapropriação de áreas - já
foram assinados os decretos, que estão até sendo aciona
dos na Justiça - é necessário que dedique atenção
sobretudo aos colonos e lavradores localizados na área
do GETAT - Grupo Executivo das Terras do Araguaia
- Tocantins - e do INCRA, no caso da Transamazâni
ca, da BR-316, da Cuiabá-Santarêm e da Pará
Maranhão. fi preciso que o Governo dedique a essa gen
te maior cuidado, no sentido de que suas terras sejam le
galizadas, as estradas vicinais sejam preparadas para o
transporte da produção e as rodovias-tronco possam ser
vir realmente de escoamento para a grande produção do
meu Estado. Isso é muito importante, Estou aqui exclu
sivamente para lembrar ao Governo a existência desses
municípios, dessa gente da beira da estrada e do rio, que
precisa de assistência, não apenas com o financiamento
do Baneo do Brasil.

fi necessário o melhoramento das estradas para o es
coamento da produção que, em muitos casos, está sendo
perdida, uma vez que não pode ser transportada nem
através de tropas de animais, não apenas por causa das
dificuldades apresentadas pelas rodovias mas, sobretu
do, pelo seu encarecimento.

Eram estas as palavras que queria transmitir à Cãmara
dos Deputados.

Muito obrigado a V. Ex'

O SR. FRANCISCO AMARAL (PMDB - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. De
putados, ocupo, neste momento, esta tribuna, de alma e
coração angustiados, para lamentar a morte, verificada
no dia 15 do corrente, em Campinas, de um amigo a
quem dedicava estima verdadeiramente fraterna: Aldo
Cardarelli, um dos belos expoentes da pintura acadêmica
não apenas da minha cidade, como de São Paulo e da
República.

Filho de Campinas, Aldo Cardarelli viveu sempre em
Campinas. Foram 73 anos de vida exemplar, dedicada
ao lar, à família, e sobretudo à arte. Retratista de admi
rável espírito estético; intérprete fiel da pintura clãssiea,
em que fixou as grandes obras de sua existência afanosa
e pro ba; artista em toda a riqueza do termo, que éspa
Ihou pelos caminhos cruzados do mundo telas de alta ex
pressão cultural - Aldo Cardare1li, ora reeolhido por
Nosso Senhor à paz definitiva da Eternidade, constituiu
ontem, e constituirá sempre, uma página fascinante da
história da arte campineira.

Seus quadros, trabalhados com proficiência dos mes
tres, enriquecem a pinacoteca não apenas do nosso País,
mas do mundo. São labores de um gênio - desses que
imortalizam uma época no calendário do universo.

Essa era a figura do artista. que empolgava o público
consumidor de suas obras. E a figura do homem não era
diferente, na exuberância de sua virtudes pessoais. Sim-



·7822 Quarta-feira 20

pIes, franco, leal, extremamente humano, Cardarelli e,a
um verdadeiro tecelão de afetos. Fazia de cada amigo
um admirador. Fazia de cada admirador um amigo.
Daí, a presença da cidade de Campinas na angústia, na
amargura geral do seu enterro. Em cada rosto, um traço
de agonia; em cada coração, uma sístole de sofrimento;
em cada consciência a certeza da vida perpêtua na imobi
lidade daquela morte...

Professor universitário, que esbanjava a sabedoria au
todidática que a vida lhe deu; Presidente do Salão de Be
las Artes de Campinas; nome conhecido e admirado pelo
perfil distinto de escola que criou, pelo senso intuitivo da
vocação profissional, na sua cidade, no seu Estado e na
sua Pátria - Aldo Cardarelli será sempre, para as ge
rações que hão de vir, um semáforo orientador de rumos
altos e seguros à marcha da pintura conservadora de to
dos os tempos.

Desaparece quando mais devia viver: exatamente na
hora de maturidade plena de sua consciência artfstica.
Honrou, pelo traço retilíneo da conduta inflexível, todos
os espaços que ocupou, pelo sortilégio da modéstia ina
ta, na marcha luminosa do seu destino.

Como Carlos Gomes, na música; como César Bierren
bach, na oratória; como Francisco Glicério, na política;
como Campos SaBes, ua administração pública; como
Guilherme de Almeida, na poesía - Aldo Cardarelli
glorificou, com a magia do seu pincel fascinantemente
campineiro, incomparavelmente prodigioso, a história
da arte plástica, a história do retrato à mão, em todas as
latitudes da sua terra.

o escritor, poeta, jornalista e orador Paranhos de Si
queira, a quem dedico uma estima fraterna, publicou,
certa vez, em seu livro de versos intitulado Antes que
Anoiteça, sobre Aldo Cardarelli e sua arte, este belíssimo
soneto em decassílabo:

"Descendente feliz, de origem pura,
das almas imortais e peregrinas,
Cardarelli é um gênio da pintura,
é o Giotto aurifulgente de Campinas.

o seu pince! sentimental se apura
ao sol mental de inspirações divinas,
e ascende ao infinito da cultura
ao tom final de tintas repentinas.

Poeta da cor, da estética mais bela,
faz, na impressão transcendental da tela,
a beleza dessa Arte sacrossanta.

Paisagem morta - espelha a própria vida.
Figura humana - é gente colorida:
c vive, e sente, e vibra, e fala. e canta..."

Eis aqui o Homem c o Artista que Campinas perdeu,
no dia 15 do corrente, em Campinas. Um ídolo do povo
campineiro. Um patrimônio humano da minha cidade.

o SR. JOSf; GENOINO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, chegaram às
minhas mãos denúncias sobre a pesca ilegal do boto
rosa, na Amazônia. Nessas denúncias, consta que os re
feridos animais se encontram em condições inadequadas,
em cativeiros privados, para exposição, com objetivo lu·
erativos, em Um dos maiores shoppings de São Paulo, o
Morumbi.

No ano passado, essa denúncia foi formulada na Câ
mara pelo Deputado Márcio Santilli, do PMDB, e enca
minhada ao Superintendente da SUDEPE, a fim de que
S. S' tomasse providências contra certos grupos priva
dos, interessados na captura do boto-rosa. Hâ poucos
dias, recebi a reafirmação dessa denúncia por parte de
uma pessoa que me procurou, identificando-se como es
tudioso do assunto. Trata-se do Sr. Márcio Antônio Au
geli, cujas cartas-denúncia, enviadas a este Deputado c
ao chefe de Gabinete do Superintendente da SUDEPE,
peço sejam transcritas nos Anais da Câmara dos Depu
tados.

Encaminho, portanto, solicitação ao Superintendente
da SUDEPE no sentido de que torne as devidas provi
dências, pois, repito, não é a primeira vez que tais denún
cias são formuladas nesta Casa. Tenho em mãos, inclusi-
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ve, discurso do Deputado Márcio Santilli, de 1985, sobre
o assunto.

Na verdade, a defesa d meio-ambiente, da fauna e da
Ifora, tem sido bandeira de muitos movimentos c de inú
meras personalidades. Não se trata de uma questão me
nor ou exótica. Realmente, devemos indagar as conse~

qüências do tipo de desenvolvimento econômico, orien
tado pelos interesses dos grandes grupos, que desprezam
determinados valores da vida, aniquilando até mesmo
espécimes raras. E os órgãos públicos, ao invés de toma
rem medidas que visem à proteção de nossos recursos
naturais, dão cobertura a esse processo predatório de
nossa fauna e flora.

Ê impressionante a carta do Superintendente da SU
DEPE ao Sr. Márcio Antônio Augelli, em resposta às
denúncias por ele formuladas, eis que chega a afirmar,
no seu item 2, que a autorização para captura e transpor
te dos referidos animais foi concedida após manifestação
favorável da coordenadoria-geral de São Paulo. Quer di
zer, é uma confissão clara da aprovação da pesca e cap
tura desse animal.

Ao encaminhar esta denúncia ao Superintendente da
SUDEPE, solicito mais uma vez de S. S, medidas efeti
vas no sentido de proibir que tais grupos econômicos
prossigam com essas atividades ilegais, caso contrário,
Sr. Presidente, vamos denunciar, agora sim, a conivência
da SUDEPE com esses mesmos grupos, que estão a pro
mover a captura do boto-rosa na Amazônia. E também
vamos solicitar audiência com o Superintendente da SU
DEPE para apresentar melhores informações e maiores
detalhes sobre essas denúncias, exigindo providências.

Eis as cartas-denúncia do Sr. Márcio Antônio Augel1i:

TUCUXI
Grupo de Proteção ao Boto

São Paulo, 3 de junho de 1986
Ao
Chefe do Gabinete da SUDEPE
Manoel Afrânio Carneiro de Novaes

Caro Senhor:
Em relação à sua carta em resposta à denúncia de nos

sa parte quanto à exploração comercial de Inia Geof
frensis, animais de alto grau de raciocínio, cuja espécie é
devidamente respeitada e protegida em países desenvol
vidos o suficiente para tal, cabe-nos dizer:

1. A legislação brasileira proíbe a captura injustifica
da de qualquer espécie nativa.

2. Segundo a Coordenadoria da SUDEPE em São
Paulo, a autorização não foi dada por eles mas pelo pró
prio Superintendente após ele mesmo visitar o local da
prisão dos animais.

3. As informações registradas pela SUDEPE sobre
os animais estarem presos em canais de irrigação são fal
sas; caso queira confirmar, entre em contato com a Co~

perjava, a qual, inclusive, proibiu a entrada do pessoal
do Exotiquarium no local de captura por irregularidades
na documentação, além do que estive no local de captu
ra, o rio Formoso.

4. Os relatórios de trabalhos realizados nada dizem a
respeito do estado psicológico dos animais, além do que
carecem de fundamento científico não sendo sequer iné
ditos.

5. O Projeto de Lei do Deputado Gastone Righi não
regulamenta a captura de botos mas a proíbe definitiva
mente.

Finalizando, pedimos à SUDEPE, em função do fato
de que onze desses animais foram capturados só no ano
passado c de que cinco já estão mortos, o seguinte:

a. Informações a respeito das situações em que se de
ram as capturas dos animais levados a Belo Horizonte,
Pará de Minas, Sete Lagoas e São Paulo, para que, com
o aval da SUDEPE, o Tucuxi providencie o transporte
desses animais ao seu habitat natural, após serem devi
damente marcados para servirem de estudo a órgãos
competentes de pesquisas:

h. Providências no sentido de não mais se repetir
procedimentos desse tipo em nosso país;

c. Que a SUDEPE encare o nosso grupo com mais
seriedade, pois o nosso objetivo é apenas dar a nossa
contribuição à proteção de uma espécie animal até hoje
não respeitada no Brasil e ameaçada de entrar em pro-
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cesso de extinção, devido à pesca predatória c à ocu
pação da Amazônia sendo feita de modo indevido. Espe
ramos uma relação de ajuda mútua com a SUDEPE, a
qual poderá contar conosco no que estiver ao nosso al
cance.

Atenciosamente, assim pelo Tucuxi
Márcio Antônio Augelli, Presidente.

São Paulo, 5 de agosto de 1986
ExmQ Sr. Deputado
José Genoíno

Venho a V. Ex' pedir providências quanto aos fatos
abaixo relacionados:

No dia 14-6-86, a imprensa (Jornal da Tarde e Folha
de S. Paulo) informava que a firma Exotiquarium Pro
moções e Comércio LTDA era inaugurada e que um ca
saI de botos-rosa seria captura do para exposição.

No dia 27-8-86, a revista Manchete publicava um "sal
vamento de botos no rio Formoso (que provocou a mor
te de vários animais), feitos por um tal Antônio Martins
de Souza, O qual levou os botos para as cidades de Sete
Lagoas, Lagoa da Prata e Pará de Minas. Por incrível
que pareça, participou da "aventura" um tenente da
Polícia Florestal da PM de Minas Gerais, Gilberto Nu
nes de Paiva. A Associação dos Biólogos de Minas Ge
rais e a Associação Mineira em Defesa do Ambiente re
pudiou tal procedimento.

No dia 8-11-86, o Sr. Nuno Vecchi, um dos proprie
tários do Exotiquarium, aparecia na imprensa dizendo
ter "salvo" duas fêmeas de Inia Geoffrensis (boto-rosa)
da morte, em um canal de irrigação da Coperjava (em
presa que cultiva arroz e soja em Formoso do Araguaia)
e as estava expondo no subsolo do Morumbi Shopping,
a CZS 25,00 a entrada, Houve a contestação de várias
entidades ambientalistas de São Paulo.

A SUDEPE, em janeiro de 1986, baixava portaria
proibindo a captura de vários animais, dentre os quais
botos (fato suspeito pois ela deu parecer favorável às
capturas feitas pelo pessoal de Sete Lagoas e do Exoti
quarium). Tal portaria permitiria captura para fins de
pesquisa (???).

Em início de fevereiro de 1986, dirigi-me ao rio For
moso, observando que:

- Todas as capturas de botos foram feitas no rio For
moso e não em canais de irrigação (ê impossível o animal
passar por dentro de bombas ou pular sistemas de com
portas).

- O pessoal de Sete Lagoas provocou a morte de
vários animais no local de captura, pois usou telas de
arame para cercar o rio (telas usadas em canil) e chegou
ao cúmulo de amarrar um boto por uma noite inteira a
uma árvore, por falta de transporte imediato; o animal
jazia morto e ensanguentado no dia seguinte, o que cho
cou a população local.

- O pessoal do Exotiquarium foi proibido de atraves
sar a Coperjava para chegar ao rio por apresentar docu
mentos irregulares para a captura. Mesmo assim eles en
traram sem licença.

- Se O sistema de bombas, da Coperjava retirar gran
de água, digo, grande quantidade de água do rio Formo
so, o problema dos botos ali existentes será facilmente
resolvido se a Coperjava for intimada pela SUDEPE a
colocar 2 ou 3 empregados vigiando o rio para que os
animais não tentem subi-lo, solução essa barata e sim
ples, pois só seria usada durante 3 meses ao ano, por oca
sião da seca.

- Há milhares de anos acontece a seca na região ama
zônica e, exceto o caso de haver salvamento divino de
botos anualmente. esses animais sabem conviver com a
Seca.

No dia 26-2-86, participei com a Sr' Cacilda Lanuza,
do Grupo Seiva, de um debate na TV Cultura, no pro
grama Palavra de Mulher. participando também (anta
gonicamente) o pessoal do Exotiquarium. Nele, o Sr.
Vecchi afirmou publicamente que os doís animais expos
tos eram objeto de pesquisa científica da qual também
participava uma dona Roxanne Kremer, do PARO, enti
dade americana sediada na Flórida, EU A, e o professor
Godofredo Genofre, biólogo da USP. Esse professor
afirmou publicamente que, segundo pesquisas científi
cas, os botos da Amazônia prejudicavam a pesca huma
na.
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No dia 15-5-86, o Grupo Seiva, a União em Defesa
das Baleias e o Tucuxi, entregava um abaixo assinado
com 2256 assinaturas à Coordenadoria da SUDEPE em
São Paulo, pedindo a retirada dos botos do Exotiqua
rium. Não havendo resposta, dirigi-me no dia 30 de maio
a Brasília e me disse o Sr. Petronilo Santa Cruz de Olivei
ra Filho, Chefe de Gahinete da SUDEPE c filho do Supe
rintendente Petronilo Santa Cruz de Oliveira, que seu
pais sequer tomara conhecimento do abaixo assinado e
que em agosto mais animais seriam retirados do rio For
moso e seu destino (EUA, Shoppings, etc) não era da
conta de ninguém. Lembrado que o projeto de lei 124/85
do Dep. Gastoni Righi, estava para ser votado no Sena
do, disse o Sr. Petronilo Filho, que em caso de apro
vação, os botos então deixariam de ser salvos (???).

Em 10-6-86, pessoas radicadas em Formoso do Ara
guaia avisavam que americanos visitaram o rio Formoso
acompanhados por indivíduos que ali já capturaram bo
tos e que eles avisaram necessitar do campo de pouso
próximo ao rio para aterrissarem um Búfalo.

Em 26-6-86, o Dep. Mareio Santilli denunciou na Câ
mara Federal a existéncia de uma "máfia" do boto-rosa.

No dia 15-7-86 era avisado que no comitê do candidato
a Dep. Federal pelo PMDB, Fábio Feldman, uma tal Ro
xanne Kremer apresentaria um projeto de salvamento de
botos no rio Formoso. Em lá chegando, verifiquei ser to
talmente absurdo e desnecessário o tal plano, o qual mu
dava a cada contestação minha, mas que era ferrenha
mente defendido pelos funcionários do Exotiquarium e
do CEACON (entidade pretensamente ecológica), pre
sentes em grande número no local. A tal R. Kremer ad
míliu que do "salvamento" fariam parte o Exotiquarium
e o pessoal de Sete Lagoas.

A partir daí, pela imprensa escrita, falada e televisada
iniciou-sc um "campanha de arrecadação de fundos"
para salvamento de botos.

No dia 25-7-86, o Consema dava parecer desfavorável
quanto à existência de botos no Exotiquarium, pedindo
à SUDEPE sua remoção.

Em vista do aqui apresentado percebe-se claramente
que:

- ser notório a existéncia de uma máfia do boto-rosa,
envolvendo falsas entidades ecológicas, empresas de ex
ploração de animais e funcionários da SUDEPE;

- estar havendo em São Paulo um conto do hoto pre
so;

- o tal salvamento é ridículo e ocasionará a morte de
vâri6s animais;

- é suspeita a presença de americanos aqui trazendo
dinheiro, com intenções misteriosas;

Peçamos pois a V. Ex' providéncias junto ao novo Su
perintendente da SUDEPE, Sr. Djaci Magalhães, para
que esse órgão trabalhe mais honestamente obrigando a
Coperjava a tomar cuidados com a fauna e flora do rio
Formoso, investigue o apoio dado a essa máfia e que
também retire da visitação pública os dois pobres ani
mais presos no Exotiquarium, até que se providencie sua
reentrada na natureza com os cuidados necessários.

Peço também que V. Ex' leve ao conhecimento das au
toridades competentes os acontecimentos aqui narrados,
.para que todos os envolvidos sejam punidos e que seja
investigada a presença de. estrangeiros em nosso país
com propósitos suspeitos.

Atenciosamente, - Mareio Antonio Augelli.

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, estranhos desígnios
certamente movimentam oS cordéis qne comandam a
Nova República neste País. Hoje, os jornais, a grande
imprensa, noticiam com destaque que a dívida das em
presas estatais já ascende à escandalosa soma de cinco
bilhões de cruzados, ou, como prefere o povo, cinco tri
lhões de cruzeiros. Desses cinco bilhões de cruzados,
60% correspondem à dívida da Eletrobrás, que tem a res
ponsabilidade de administrar, gerenciar e executar a
politica energética do País. A conclusão a que chego é a
de que o empréstimo compulsório, estabelecido, pela via
draconiana do decreto-lei, o que é rigorosamente incons
titucional, na verdade foi imposto à sociedade brasileira
com o objetivo específico de tapar o descomunal rombo
das contas públicas, o incontrolável déficit público, que,
como se observa, vem sendo provocado em grande parte
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pela má gerência, pela péssima administração desses or
ganismos. Tanto é verdade que a dívida delas correspon
de hoje a algo como 10% do que o Governo pretende ar
recadar ilegitimamente, ilicitamente, imoralmente do
povo brasileiro, através dos empréstimos compulsórios.

Ora, Sr. Presidente, ouço também os jornais anuncia
rem que haverá um racionamento de energia elétrica,
provavelmente a partir de outubro. E o noticiário veicula
ainda que o Governo pretende antecipar o chamado ho
rário brasileiro de verão para outubro. Não sei se a Nova
República já chegou ao Rio Grande do Sul, mas no més
de outubro, às seis horas da manhã, ainda ê noite fecha
da. Ora, se se antecipar para outubro a vigéncia desse
horário brasileiro de verão e recuar sessenta minutos no
horário normal, o cidadão comum, aquele que trabalha,
que não pode pagar as tarifas de ônibus e que vai a pé ao
trabalho, quando tem trabalho, precisará acordar antes
das cinco horas. Isso, evidentemente, provocará um dis
péndio maior de energia elétrica e o objetivo do Governo
estará frustrado. Eu sugeriria àqueles que não conhecem
a realidade brasileira, que governam em gabinetes atape
tados e com ar condicionado, que fossem ao povo verifi
car pessoalmente, in loco, as situações dramáticas e trági
cas cm que estão mergulhados seguramente 2/3 da popu
lação deste Pais, desgraçadamente sob o comando da

. Nova República. Desse modo é estranho que se pretenda
antecipar esse horário brasileiro de verão, sob a alegação
até aqui não bem esclarecida de que seria necessário um
racionamento de energia elétrica. Por que não cons
truíram até hoje as linhas de transmissão desse elefante
branco chamado Itaipu, que custou oS olhos da N ação e
o dinheiro que o povo não tinha? Por que não usar esses
recursos, que estão sendo ilegitimamente arrecadados de
uma sociedade cansada de tantos tributos, para construir
essas linhas de transmissão, a fim de que Itaipu possa
operar integralmente, não como agora, com apenas 1/4
da sua capacidade?

Para concluir, Sr. Presidente, estranho também a briga
que já se trava dentro da Sunab entre o Superintendente
Eriksen Madsen e o delegado regional Abílio Nogueira
Duarte, de São Paulo, que, por sinal, foi indicado pelo
PMDB e até é candidato desse partido à Assembléia Le
gislativa de São Paulo. Madsen alega que Nogueira de
caiu da sua missão, uma vez que, por ser candidato, não
estaria punindo aqueles que ousam sabotar o Plano Cru
zado. E em sua defesa, Abílio Nogueira Duarte diz que
cumpriu ordens e que tudo quanto fez emanou de
Brasília, do próprio Ministro da Fazenda.

Com quem está a vcrdade? Quem está subtraindo a
realidade dos fatos? São essas contradições e incon
gruências que causam surpresa e perplexidade a um povo
cansado de tantas promessas e ainda na expectativa, tal
vez vã e ilusória, de que, sob a Nova República, possa
um dia respirar o ar puro da liberdade e ter integralmen
te respeitados os seus direitos.

o SR. JOÃO BATISTA FAGUNDES (PMDB
RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, a recente visita que nos fez o Presidente
do Uruguai serviu entre outras coisas para estreitar o re
lacionamento comercial com aquele país vizinho, ao
qual estamos ligados por laços da histórica amizade,
mercé da proximidade geográfica que nos une.

Em conseqüência de tal visita, será criada uma zona de
livre comércio entre Santana do Livramento, no Brasil, e
Rivera, no Uruguai, facilitando dessa forma o intercâm
bio comercial e estimulando a circulação da riqueza na
fronteira entre os dois países, com notável resultado ao
desenvolvimento da região.

A criação da zona de livre comércio de exportação e
importação era uma justa aspiração daquele pedaço do
povo brasileiro, que se orgulha como ninguém de ser ter
ritório brasileiro, porque lutou bravamente para ali
manter O sentimento de brasilidade.

Mas se a zona de livre comércio é altamente necessária
ao gaúcho, que tem uma fronteira totalmente povoada
de brasileiros, muito mais importante e urgente é para o
Território de Roraima, que faz fronteira com dois países
vizinhos: a Venezuela e a Guiana.

Por essa razão, tenho um projeto criando em Boa Vis
ta uma zona de livre comêrcio de exportação e impor
tação. Com isso, a Capital de Roraima seria transforma-
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da em um imenso empório para a troca de mercadorias
entre os três países, com notável contribuição ao desen
volvimento regional, e grande estímulo à fixação do ho
mem brasileiro naquela região, despovoada, desguarne
cida e esquecida no Território Nacional.

Cidades como Bonfim e Normandia, na fronteira
Brasil-Guiana, seriam diretamente beneficiadas com a
abertura da fronteira ao comércio com aquele país vizi
nho, e a localidade de BV-8, na fronteira Brasil
Venezuela seria transformada em um centro comercial
de grande porte, em lugar do espaço esquecido que hoje
ocupa no mapa do Brasil, ao qual se liga por uma estra
da de péssima qualidade, que só permite o tráfego de veí
culos aos mais audazes comerciantes, que se aventuram a
chegar até aquele ponto do Brasil lutando contra os obs
táculos de uma rodovia federal, que mais parece a mais
precária das estradas vicinais.

Apelo, pois, ao Presidente José Sarney, que tão inte
ressado se mostra em eliminar as barreiras e os entraves
comerciais entre o Brasil e os países vizinhos, para que
autorize a criação de uma zona de livre comércio de ex
portação e importação em Boa Vista, Território de Ro
raima, que entendo como a única forma de estimular o
desenvolvimento, a curto prazo, daquela região, despo
voada e esquecida do Brasil Setentrional. E também com
a maior urgência autorize a construção, por uma empre
sa brasileira, na forma pretendida pelo Governo da
Guiana, da rodovia que ligará a fronteira do Brasil com
Georgetown. Com a construção de tal rodovia, o Brasil
poderá suprir o mercado consumidor daquele país e
valer-se do porto marítimo de Georgetown, para a ex
portação de nossos produtos, que encontram excelente
colocação no mercado do Caribe.

Vamos salvar Roraima, Sr. Presidente, abrindo o co
mércio da fronteira!

O SR. CESAR CALS NETO (PDS - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
tenho a satisfação de registrar, nos Anais da Cámara dos
Deputados, que tive a oportunidade de executar, durante
o período de cerca de dois anos e trés meses em que exer
ci as funções de Prefeito Municipal de Fortaleza, entre
março de 1983 e julho de 1985, mais de 500 projetos.

Lamentavelmente, alguns desses projetos foram des
'continuados pelo Prefeito que me sucedeu ou pela atual
administração, por motivos desconhecidos e sem nenhu
ma explicação.

Apesar das dificuldades financeiras, as implicações de
cinco anos de seca, a falta de apoio do Governo do Esta
do e várias outras adversiadades, esses projetos bem de
monstram a prioridade dada ao setor social e, sobretudo,
a decisão de favorecer às populações mais humildes e
pobres de Fortaleza.

Outra preocupação, minha foi a de moldar e desenca
dear o desenvolvimento integrado no presente e para o
futuro, concedendo-se maior autonomia aos bairros,
sem esquecer as funções importantes da área central,
harmonizando a cidade, valorizando e criando melhores
condições de vida para os seus munícipes.

Além dessas, muitas outras iniciativas foram por mim
tomadas, como a reforma do Estatuto do Magistério e
seus benefícios, assunto que abordarei oportunamente.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. FARABULINI JÚNIOR (PTB - SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, cumpro o ina
fastável dever de veicular denúncia do descalabro admi
nistrativo que preside a Caixa Econômica Federal, em
detrimento de meu patrimônio e de seus milhares de ser
vidores, tudo a titulo de um duvidoso plano de ajuste
econômico.

Sem quese saiba exatamente os números reais, dis
farçados ou sonegados, apregoa-se a existéncia de um de
fieit para justificar corte de despesas, redução de salários
dos funcionários e a eliminação de benefícios que já
eram direitos adquiridos, como é o caso da retirada do
subsídio à alimentação, provocando o fechamento de
restaurantes.

A fúria, entretanto, não ficou aí. Conta-se como certo
o corte de 30% na remuneração dos cargos em comissão,
além do corte de 25% desses cargos, proibindo-se, ainda,
a conversão da licença-prêmio em dinheiro.
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Entendo, Sr. Presidente, que se se pretende impor a
austeridade e parcimônia nos gastos, deveria o Sr. Mar
cos Freite dar o exemplo, começando por despojar-se do
principesco gabinete, onde as mordomias de seus áulicos
e assessores bem remunerados deslizam sobre espessos
tapetes, logicamente à custa da Caixa.

Poderia despojar-se o Sr. Marcos Freire, também,
como consta, do jatinho alugado à razão de 800 mil cru
zados (800 milhões de cruzeiros) mensais, para seu des
frute, sabendo-se que a despesa de alimentação do res
taurante da matriz está orçada em 700 mil cruzados,
atendendo a centena de servidores dos diferentes níveis
econômicos.

Projeta-se o fechamento de agências deficitárias. A
quem caberá, pcrgunta-se, as eartas-patentes dessas
agências?

O Sr. Marcos Freire, quc foi Scnador por acaso, repu
diado pelo eleitorado pernambucano ao Governo do Es·
tado c que posa de democrata no alto de seu narcisismo,
não titubeou, no episódio pacífico da paralisação, em re
quisitar espalhafatoso aparato policial militar, como na
Velha República do autoritarismo, para prender e espan
car os pacíficos manifestantes.

Repetimos: que se começem os cortes pelo principesco
gabinete do Presidente da Caixa, sem atingir o direito
adquirido pelos servidores através de anos de lutas e gra
dativas conquistas.

Sr. Prcsidente, nobres Srs. Deputados, é uma beleza ir
à Presidência da Caixa Económica Federal. Passa-se por
um ambiente dos mais requintados: secretárias, as mais
prendadas, tapetes, os mais macios, e tudo isso como se
fosse um sonho das mil e uma noites. E, mais do que is
so, observa-se a propaganda que a Caixa Econômica Fe
deral promove pela televisão. Ora, Sr. Presidente, como
pode um estabclecimento oficial dc crédito necessitar de
tanta publicidade por meio do rádio e da televisão? Pare
ce, Sr. Presidente, que nadam em dinhciro, mas, quando
é para atender às reinvindicações do pequeno funcio
nário público, daqueles que mourejam de sol a sol e não
pertecem ao gabinete de S. Ex', aí, sim, é preciso "parci
mônia" (entre aspas) nas palavras do Sr. Marcos Freire.

Esse pavão que se encontra na Caixa Econômica Fe
deral precisa descer ao chão, baixar da alta estrutura das
nuvens em que se situa para saber que o miserável servi
dor público, que já possuía seu orçamento planejado
com detalhes, não pode agora ser solapado só porque o
pavão, se verá como corvo. Não saberá depois se é corvo
ou pavão.

o SR. OCTAClLIO QUEIROZ (PMDB - PB. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
hoje, por ocasião da homenagem ao Presidente Juscelino
'Kubitschek, tive oportunidade de dirigir algumas pala
vras ao Sr. Ministro Aureliano Chaves sobre a implan.
tação da energia solar, notadamente na Região Nordes
te.

Há tempos, lutei constantemente por esse aspecto
energético, fundamental, assim creio, para nossa região e
para o País. Parecia realmente um visionário, mas as
condições eram de tal maneira probantes e consistentes,
que hoje lamento desta tribuna a displicência, a inopcro
sidade e a falta de consistência do poder militar que do
minou este País, à epóca, para este problema estanque.
Somos, no Nordeste, talvez a segunda área de maior so
laridade na superfície do planeta. Por outro lado, esse
problema se vincula a vários outros, inclusive à irrigação
do Nordeste. A irrigação precisa de energia, todos o sa
bem. Mas hã outros fatos que foram mostrados num
programa de televisão, há poucos dias, de importância
extraordinária, na região de Petrolina. Vimos lá a cala
midade que representa a água salobra e imprestável para
as populações que dela se servem facc à estiagem que ali
predomina há oito meSes. O mesmo programa ainda exi
biu a aplicação da energia solar no processo de desalini
zação da água, com resultados admiráveis, mas em setor
restrito. Ora, quem fala em irrigação no Nordeste, deve
pensar na salinidade das terras. Por paradoxal que pa
reça, a irrigação pode provocar a desertificação do Nor
deste, pois as terras poderão ficar de tal maneira saliniza
das e imprestáveis, que nada mais produzirão. A energia
solar é hoje a solução para inúmeras regiões, como a Ca
lifórnia, nos Estados Unidos, país que sempre procura-
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mos imitar e aplaudir principalmente os seus triunfos
tecnológicos gigantescos.

Pois bem, temos na Paraíba uma universidade onde
havia um desdobramento do trabalho científico de ener
gia solar bem própero. Atualmente, o laboratório da
universidade está desativado e ninguém mais presta
atenção a esse tema neste País. Nosso País vive de imi
tações, a comprar tecnologia avançada de outros cen
tros, quando poderíamos ter aqui, inclusive através da
universidade de Campinas, o desdobramento solar
sobretudo através das células fotoelétricas.

Sabemos, de acordo com fatos históricos que todas as
tecnologias recém-descobertas são caríssimas, quase que
inatingíveis com recursos financeiros e ecânomicos, mas
com o correr do tempo, essa tecnologia se torna extraor
dinariamente barata e acessível. Cito um exemplo até ab
surdo para o assunto: o da energia nuclear para a fabri
cação da bomba atômica. Quando foi feita a primeira
bomba atômica, os Estados Unidos gastaram rios de di
nheiro. Hoje, qualquer estudante nos Estados Unidos
pode fabricar uma bomba atômica.

Srs. Deputados do Sul aqui presentes, temos áreas
enormes no Nordeste onde a água é imprestável, até
mesmo a água do subsolo. Os trabalhos experimentais
da universidade serviam para a desalinização da água e
para movimentar bombas de irrigação, mas repito, isso
tudo está abandonado. Estamos à espera de que algum
país, com tecnologia avançada, nos traga, ao preço que
lhe convier, essa tecnologia para ser empregada no Nor
deste, que parece uma terra maldita, de infelicidades,
mas não o é. O Nordeste tem grandes potencialidades,
porém sempre chegamos atrasados. Poderíamos ter hoje
capacidade cnergética para atender aos pequenos pro
prietários, através da energia solar em desdobramentos
enormes, na multiplicidade de unidades que fossem sen
do criadas, solucionando assim os problemas de água
potável para as populações, para a agricultura e para o
criatório.

Tudo isso está sendo feito em outros países, cm Israel,
nos Estados Unidos e nos países africanos. E nós fica
mos nesse estado de abandono, dada a incúria, a falta de
credibilidade e a falta de compreensão científica dos go
vernos que até então dominavam este País, fascinados
pela energia nuclear, em que gastavam bilhões e bilhões
de cruzeiros. E o entrave aí ficou. Esse perdularismo, em
que não há réus nem cúmplices, está aí, como um desafio
à Nação, para que possa atender às necessidades energê
ticas do imenso, do poderoso Estado de São Paulo. Mas
o Nordeste, sobretudo a região oriental, não teve esse
desdobramento solar, necessário c urgente, porque não
podemos acreditar - e ninguêm de boa fé pode fazê-lo
- que o São Francisco, com todas as suas potencialida
des, possa, já hoje, atingir a imensidão de fatores que re
clamam o elemento básico da energia elétrica.

Daí O meu apelo ao Ministro Aureliano Chaves para
que S. Ex' incentive o aprimoramento da técnica científi
ca do aproveitamento da energia solar, a fim de que seja
aproveitado o que a natureza nos dá, uma dádiva astro
nômica e ilimitada, a imensidão do calor que eai do sol
nas terras do semi-adusto. E aí tudo se perdc, porque o
sol do Nordeste, apesar de queimar violentamente, é fa
tor imenso de riquezas e de energia que oferece a capaci
dade científica dos homens que queiram aproveitá-la.
Mas nada disso se faz lá. No entanto, já era tempo de o
Governo, que quer dispender inicialmente 4 milhões de
dólares - os números são tão grandes! - com a irri
gação, se voltar fundamentalmente para o aproveita
mento energêtico solar, numa região onde os combusti
veis fósseis são raros e difíceis e ondc os preços desses
combustiveis são cada vez mais ascendentes. E este País
não cuida desse problema porque os interesses multina
cionais e de outra natureza propendem, essencialmente,
para aquilo que favorece o remanejo comercial dos pro
dutos que empregam energia diversa.

Renovo meu apelo às autoridades no sentido de que
voltem seus olhos para a energia solar. energia que não é
poluente e inexaurível.

O SR. SAULO QUEIROZ (PFL - MS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, neSSes três
anos e meio que estou aqui na Câmara Federal, repre
sentando o meu povo de Mato Grosso do Sul, sempre
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procurei cumprir a honrosa delegação eom altivez, com
dedicação e também com a coragem que o exercício de
um mandato de Deputado Federal exige de quem o assu
me.

Fui eleito pelo PDS, mas quando houve um hiato em
que meu partido se afastou das naturais aspirações do
povo, não o acompanhei. Assim não me curvei às impo
sições e fui O primeiro Deputado do PDS a votar contra
o arrocho salarial, em episódio memorável, quando, pela
primeira vez aqui, na Câmara Federal, se recusou apro
vação a um decreto-lei.

Fui dos primeiros a participar do movimento "Pró
Diretas" dentro do PDS e um de seus coordenadores, a
partir do instante em que o movimento ganhou eorpo,
pelo unânime apoio da sociedade brasileira. Também es
tive entre os pioneiros do PDS na formação da Frente
Liberal. Fui e sou, portanto, um parlamentar pronto a
exercer meu direito à erítiea e à insubordinação, quando
entendo que os interesses nacionais não se ajustam às
medidas de ôrgãos governamentais. Por isso dispo-me,
agora e aqui, nesta tribuna, da condição de membro da
Executiva Nacional do PFL e peço aos nobres colegas
que não me vejam na condição de funcionário do Banco
do Brasil, mas apenas como um parlamentar que nunca
titubeou em proclamar as suas convicções.

Não é aceitável, Sr. Presidente, o que se intenta fazer
hoje contra o Banco do Brasil. Não me detenho na análi
se de que as ações desagregadoras são conseqilência de
um plano maquiavélico que busca destruir essa grande
instituição, ou fruto apenas de incompetência e desinfor
mação. Constato, isso sim, que as críticas que têm parti
do de órgãos governamentais, e que se repetem com
incrível regularidade, devem ser denunciadas aqui, desta
tribuna.

Sr. Presidente, pela primeira vez - conheço a história
do Banco do Brasil como seu funcionário - o BB está
sendo atacado nos seus dois flancos fundamentais. Pri
meiramente quando não se define o verdadeiro papel que
deverá caber ao banco como órgão executor de máxima
importância da política econômica do Governo. O ban
co está à deriva. Por isso mesmo hoje empresta, amanhã
não. Hoje tem recursos para atender a negócios pactua
dos, amanhã, não. Hoje financia a safra do trigo, ama
nhã eomprará a safra em cinco pagamentos. Mas sempre
tem de curvar-se às ordens de uma meia dúzia de novos
donos da nossa economia e do nosso destino, acotovela
dos lá pclo Ministério da Fazenda. Eles passarão; é a or
dem natural das coisas, mas o Baneo do Brasil, como
grandc instituição, terá que curar as suas cicatrizes de
descrédito, de impopularidade, de incerteza.

O outro flanco que passou a se atacar é o do funciona
lismo do Banco do Brasil. Todo mundo sabe que O fun
cionário do Banco do Brasil é o protôtipo de compctén
cia neste País e, já te muito tempo, é sério e dedicado.
Por isso mesmo, empresa e funcionários são simbióticos,
formando uma grande instituição, se fundem e se harmo
nizam, enfim, enfim, se completam de tal forma que não
há como se imaginar um sem o outro. Pois bem, de re
pente, sob o pretexto de diminuição dos custos da em
presa, avançou-se contra o funcionário do Banco do
Brasil. Boatos de toda sorte: ameaças de demissão em
massa, cortes de direitos assegurados pela legislação tra
balhista e de reduções salariais. Implantou-se o clima de
terror dentro da Baneo do Brasil de forma leviana e in
conseqilente. Nosso apelo é para que se acabe com isso,
porque ninguém vai ganhar, Sr. Presidente, e só o nosso
País irá perder. Nosso conselho é o de que essa meia dú
zia de economistas reparta o tempo de seus estudos e co
nheça um pouco da História do Brasil e de suas insti
tuições. Quem sabc, então, respeitarão muito, e mais,
quem merece e exige respeito: o Banco do Brasil e seus
funcionários.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS (PDC - GO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, a fixação do valor básico de custeio para os produ
tos agrícolas, decerto não teve qualquer inspiração do
Ministro da Agricultura, Sr. Iris Rezende, que, na con
dição de lavrador, sabe muito bem da insuficiência dos
cento e trinta cruzados para a saca de arroz, por exem
plo.
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Dominado o Governo pelas autoridades financeiras,
que levam a reboque os ministros da área econômica, ar
rastados pela junta composta pelos Ministros da Fazen·
da e da SEPLAN; sempre vinculados à área da indústria
e dos serviços, sem qualquer experiência no setor agrope·
cuário.

Essa gente ainda não se capacitou de que, nos últimos
quinze anos, mais correu uma estabilização do preço dos
insumos agropecuários, mas, ao contrário, máquinas,
tratores, implementas agrícolas, sementes, matrizes, re·
produtores têm duplicado o preço a cada ano, enquanto,
agora, estão tabelados todos os produtos da lavoura e da
pecuária, menos o leite "B" I que é produto semi
industrializado, produzido pelos grandes pecuaristas,
quase sempre amigos do Governo,

Quem tem mais prejudicado o retardo do desenvolvi
mento rural, nos três últimos lustros, ê a falta de recursos
de custeio, sem os quais não é possível ampliar a área
cultivada, desde que o setor primário trabalha da mão
para a boea.

Outra fosse a política do Governo, com relação ao se
tor, num País ainda eminentemente agrícola, não tería
mos que importar earne, leite, trigo, feijão, arroz e mi
lho. para contar somente os produtos básicos da alimen
tação dos brasileiros, obrigado a alterar os seus hábitos
alimentares, para consumir leite em pó, carne congelada
e cereais de segunda qualidade.

Já ê tempo de mudar-se essa orientação, ou a pro
dução jamais atenderá ao crescimento acelerado do con
sumo, cujo pique começou a iniciar-se este ano, com a
melhoria real do salário do trabalhador, até sete salários
mínimos, decorrente do Plano Cruzado.

O Plano foi excelente, mas o Governo não tomou, pa
ralelamente, providências para incentivar a produção de
alimentos e bens primários, ocorrendo, desta vez, a in
flação por superconsumo, ou, melhor, pelo atendimento
a setores do consumo cujo abastecimento havia sido es
tancado pela insuficiência da produção.

Mas não se perde por esperar. Ou se tomam providên
cias para acudir a agricultura, ou o Governo vai ter uma
grande surpresa nas próximas eleições.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. DlON(SIO HAGE (PFL - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
hoje ocupamos a Tribuna para homenagear um jovem
que eom apenas 18 anos, há quinze anos, exatamente a
13 de agosto de 1971, iniciava suas atividades empresa
riais, em uma lojinha de um metro de largura. Este jo
vem é Carlos José de Oliveira Santos, hoje grande em
presário, apresentador de programa, compositor e can
tor de sucesso que conseguiu transformar a pequena loja
com apenas um funcionário (Paulo Salustiano), em um
dos maiores grupos comerciais e de comunicação do Es
tado do Pará. O grupo Carlos Santos conta hoje com
uma cadeia de lojas: Feirào Diseos e Fitas, Avistão Mó
veis e Eletrodomésticos e Magazine Tamandaré. Possui
também uma gravadora, a Gravason, a Editora Amazô
nia (música regional) e uma Central de Distribuição. O
sistema de comunicação ê representado pela Super Rá
dio Marajoara; há também a Fundação Carlos Santos,
que tem por finalidade atender aos filhos de funcionários
do grupo, assim como pessoas carentes do Estado.

Carlos Santos, hoje com 34 anos de idade, continua
com a mesma força e coragem do primeiro dia, conse
guindo chegar ao apogeu com muito trabalho e dedi
cação. sempre à frente de suas promoções. Acreditou em
seu potencial, venceu c é um empresário bem-sucedido,
acima de tudo humano e amigo dos seus funcionários,
hoje mais de setecentos, que recebem treinamento, assis
tência médica, assim como um núcleo recreativo bem
equipado, onde sempre confraternizam, patrão e empre
gados.

Constantemente atualizado, o Grupo Carlos Santos
possui o que há de mais moderno em termos de informá
tica, dispondo de sofisticados computadores, c como
apoio às operações de pesquisa de mercado, compra e
transporte de mercadorias, mantém um escritório em
São Paulo.

Mas Carlos Santos não vai parar aí, novos projetos já
se encontram em estudo, tais como a Carlos Santos Em-
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preendimentos e Participação, a Rede Norte e Nordeste
de Comunicação, o Centro Empresarial Carlos Santos, a
Alegria Promotora de Vendas, além da ampliação e mo
dernização de suaS lojas.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, em breves palavras o
raios x de uma grande Empresa, dirigida por um grande
empresário, ao qual prestamos nossas homenagens, que
é desta Casa do Povo e, por certo, também do povo do
Pará. Carlos Santos constitui exemplo de luta, capacida
de, dedicação, seriedade, honestidade e dinamismo, ra
zão da nossa homenagem a ele. À Sra. Agasil Santos, Di
retora Financeira, e a todos os funcionários do grupo,
nossos parabéns pelos quinze anos de vitória.

o SR. ALTAIR CHAGAS (PFL - MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
imprensa brasileira vem noticiando com invulgar desta
que, nos últimos dias, a luta do povo de Sabará contra as
pretensões da Campanha Vale do Rio Doce de ali insta
lar um ramal ferroviário, que passando nos bairros de
Sobradinho, Rosário, Caieira, São Francisco, Terra San
ta, Vila Esperança e outros, colocará em risco o inesti
mável património Cultural da cidade, que integra um
acervo reconhecido e aplaudido em todo o mundo e dig
no de compor o património da humanidade.

Diretamente afetados pelo novo leito ferroviário es
tarlio monumentos como a igreja de São Francisco, a
Capela do Pilar, o Hospício da Terra Santa, além de 500
famílias de baixa renda, que serão desalojadas de seus la
res.

Ao movimento daquela comunidade, aliou-se recente
mente o Sr. Ministro da Cultura, Dr. Angelo Oswaldo,
que depois de visitar a cidade na última sexta-feira, aler
tou para os graves riscos do projeto para o patrimônio
cultural. prometendo lutar junto ao Ministério dos
Transportes para que o projeto seja modificado.

É preciso ressaltar, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
que a cidade já é servida por ferrovia e a implantação
desse projeto a deixará entre dois ramais ferroviários,
tornando ainda mais vulnerável o seu rico patrimônio.

Este Deputado, proprietário naquele municipio, não
poderia se omitir nessa luta da comunidade sabarense e
aqui apela à Companhia Vale do Rio Doce para que re
veja aquele seu projeto, salvando grandes monumentos
tombados pelo patrimônio histórico e como contri
buição à causa da cultura nacional.

v - O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) 
Passa-se ao Grande Expediente.

Tem a palavra o Sr. Darcy Passos.

O SR. DARCY PASSOS (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto à
análise da situação eleitoral no meu Estado, do perfil de
meu partido, o PMDB, e do nosso candidato, Orestes
Quércia, ao Governo de São Paulo.

Ocorrem vários equívocos nas interprcstações, pelo
menos a crer-se no noticiário da imprensa, da situação
de São Paulo. Um desses equívocos, dizia e ontem à noi
te, falando pela Liderança, relatando a análise da maio
ria da bancada paulista do PMDB - não só equívoco,
mas também profunda iniqüidade - é o de que, tendo
derrubado a Frente Liberal em São Paulo, se é que me
lhor não seria dizer tendo voltado à casa paterna, o
PMDB precisa ser castigado. O equívoco talvez tenha
sido ter aceito o apoio dos neoliberais. Quando digo neo
liberais, refiro-me àqueles que chegaram à candidatura
de Tancredo Neves exatamente às vésperas, nos últimos
minutos que antecederam sua eleição no dia 15 de janei
ro de 1985. Esses não conseguiram esconder nem as ma
nhas, nem as garras. Estão onde sempre estiveram, com
perdão do nosso Presidente, que, sendo de Minas Gerais,
poderia interpretar isso como uma alusão irónica ao seu
Estado. A Frente Liberal de São Paulo está onde sempre
esteve. Quando ela nasceu, de São Paulo tinha a partici
pação apenas do nobre Deputado Hcrbert Levy, que,
quando viu os seus consócios, apressou~se em sair dela.
Pois bem, é iníquo imaginar-se, mas, não obstante, atri
buindo a declarações de altas personalidades da Nova
República, se imagina a interferência da Nova República

. porque a Frente Liberal em São Paulo apoiou o nobre
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Deputado Paulo Salim Maluf, sugere-se mais uma infl
delidadezinha, uma dissidência da Frente Liberal, para
apoiar o candidato do PTB, pois não é partido que, nesta
Casa, dá sustentação à Nova República. As premissas
são errôneas, o raciocínio é inteiramente errôneo, e o
menor que se pode dizer da conclusão é que ela é iníqua.
Há mais, porém: imagina-se - e não sei por que - que
o meu Partido, que tem o seu candidato, que não traiu os
compromissos que assumiu ao constituir o Governo da
Nova República, e que imagino que não o esteja traindo,
quando, nesta Casa, dá sustentação a este Governo, deva
merecer a punição de reformular a decisão de sua con
venção regional. Se o Diretório Nacional da Frente Li
beral não consegue fazer com que o Partido em São Pau
lo tenha uma opção menos criticável; se não consegue
nem pode legalmente intervir naquele Estado se não des
sa forma sub-reptícia, de suscitar a dissidência, para
apoiar um candidato que não nasceu dela - a não ser
que tenha nascido, e, aí, a Frente Liberal em São Paulo
teria, desde o início, dois candidatos - não se pode ar
rastar o Governo da Nova República a punir o eandida·
to do meu Partido, o Vice-Governador Orestes Quércia.

Concedo, com prazer, um aparte ao nobre Deputado
Brabo de Carvalho.

O Sr. Brabo de Carvalho - Deputado Darcy Passos,
desde ontem tenho a honra de ouvir V. Ex' nesta análise
que faz com relação à política paulista, que realmente
chama a atenção de todo o Brasil, porque São Paulo é o
maior Estado da nossa Federação no seu potencial, na
sua população e no próprio contingente eleitoral. Ontem
não desejei aparteá-Io, mas a oportunidade me é devolvi
da hoje, quando V. Ex' disse há pouco que o outro can
didato - que as Lideranças do Partido da Frente Libe
rai gostaria que o partido apoiasse em São Paulo - é de
um partido que não faz parte da coligação que apóia o
Governo Federal. Temos lido constantemente na im
prensa, Deputado Darcy Passos - e é isso que não en
tendo -, que a candidatura de Antônio Ermírio de Mo
raes foi, vamos dizer, não digo lançada, mas incentivada,
apoiada indiretamente pelo Palácio do Planalto. Pelo
menos a imprensa tem constantemente feito essas ale
gações, e não ouvimos nenhum desmentido da Presidên
cia da República através do seu porta-voz, que faz os
desmentidos sempre que bá necessidade. Se a Frente Li
beral viesse a apoiar Antônio Ermírio de Moraes, estaria
apoiando um candidato estimulado, e até mesmo apoia
do pelo Presidente da República, que é o Presidente de
Honra do nosso partido. Isto é o que entendo até agora,
e gostaria que V. Ex' me desse a oportunidade de ouvir
sua opinião sobre este aspecto, já que, mais do que eu, é
interessado na sucessão paulista.

o SR. DARCY PASSOS - Agradeço ao nobre De
putado Brabo de Carvalho a indagação feita. Realmente
leio na imprensa que o Palácio do Pla.nalto c até O Presi
dente da República teria inspirado a candidatura do Sr.
Antônio Ermírio e a bafejam com sua simpatia.

Devo dizer que, a não ser que S. Ex', o Sr. Presidente
da República, tenha feito blague - e aí de mau gosto 
e transformado a bela imagem literária do seu discurso,
quando era aclamado Presidente de Honra de nosso Par
tido, invocando um exemplo evangélico, isso seria quase
uma blasfêmia. Tenho a impressão de que S. Ex', que diz
ter-se encontrado com o PMDB no seu caminho de Da
masco. caminho do qual não há volta, jamais poderia co
gitar de apoiar um candidato que não fosse o de seu par
tido. No máximo poderia ele, se em São Paulo a Frente
Liberal e o PMDB tivessem candidatos comparáveis en
tre si, dizer que pela sua situação de apoiado pelos dois
partidos teria de assumir certa posição de neutralidade.
Pessoalmente não sou favorável a neutralidades, creio
que seu cargo deve ser preservado. mas a sua pessoa,
como a minha, como a de todos nôs, é a de militante des
se partido, transitoriamente investido da função de Pre
sidente da República, portanto, transitoriamente susten
tado por nós, nesta Casa. O partido deseja ser permanen
te: o mandato eleitoral de Presidente da República ou de
Deputado é transitório.

Então, considero até grave ofensa - não a imagem li
terária que O Presidente da República teria feito, mas a
substância que fez com que a imagem fosse tão feliz -
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imaginar-se que, em São Paulo, S. Ex' possa apoiar, con
tra o candidato do seu partido, o candidato de um parti
do que sequer, nesta Casa, lhe dá sustentação.

Ouço, com prazer, o nobrc Deputado Farabulini Jú
nior.

o Sr. Farabulini Júnior - Nobre Deputado, a análise
de V. Ex' e a indagação do ilustre Deputado Brabo de
Carvalho trouxeram-me ao microfone. Vou falar daqui
lo que sei e não do que a imprensa divulga, pois isso toda
gente que lê sabe. Há coisas que a imprensa não divulga.
O fato é que, na história do Partido da Frente Liberal
paulista, há dados que estarrcccm. Disse, em várias
oportunidades, que a Frente Liberal paulista é o lixo
ideológico, o que restou do entulho autoritário da Velha
República, onde se encontra o malufismo entranhado,
mesmo que não o queria o Presidente da República, mes
mo que não se satisfaça com isto o Sr. Chefe do Gabinete
Civil da Presidência da República, como também os de
mais Ministros da Frente Liberal com assento na Nova
República. Mas a realidade é esta: o lixo ideológico co
manda a Frente Liberal paulista. Malufismo em marcha
ali se encontra. Por outro lado, o candidato do PTB,
Ermírio de Moraes, foi afinal muitas vezes concitado 
e V. Ex' também o sabe através do próprio Partido do
Movimento Democrático Brasileiro, este, sim, a grande
trincheira democrática, partido que na verdade todos
nós, brasileiros, respeitamos, mesmo que não participe
mos de suas entranhas - muitas vezes instado, repito,
até pelo Governador Franco Montoro, este idealista,
este espadachim Governador, homem honrado por to
dos os titulas, a que aceitasse ser candidato. Ainda mais,
próceres eminentes do Partido do Movimento Democrá
tico Brasileiro instaram o grande empresário paulista a
que fosse candidato. S. Ex' bateu às portas do PTB, que
o acolheu e o fez SeU candidato. Nada tem a ver com o
Sr. Presidente da República, e o slogan da campanha,
por acaso. é indepcndência, autonomia total e nada de li
gações com a República ou com quem quer que seja, até
com o Sr. Prefeito de São Paulo que também malufou.
Como se sabe, o Prefcito de São Paulo malufou. Então,
esse Deputado do Partido Democrático Social, nosso co
lega não de bancada, mas de Câmara, consegue fazer
malufar. Este é O caso: consegue fazer malufar. Hoje já
está estruturado na lingüístiea o vocábulo "malufar";
depende agora de sabermos o seu significado. Por isso,
Deputado Darcy Passos, ao eumprimentá-Io, aproveito
o ensejo para consignar nos Anais o brilhante Deputado
que é, idealista, profundo conhecedor dos problemas que
enfrenta o povo brasileiro, portanto, um homem racio
nal. Então, na profundeza das águas, V. Ex' vai encon
trar o eseombro, a podridão.

O SR. DARCY PASSOS - Agradeço ao nobre De
putado Farabulini Júnior, meu conterâneo, o aparte,
onde inclusive diz muito bem: o Sr. António Ermírio de
Moraes é candidato do Partido Trabalhista Brasileiro,
que não é o meu partido. Meu partido tem o seu candi
dato, a quem dou o meu apoio, Sr. Orestes Quércia.

Há vozes por aí clamando - menos para as pessoas
que entendem, mais para aterrorizar as nossas bases 
que é preciso que o PMDB se redima de uma culpa que a
Frente Liberal assumiu. A Frente Liberal assume a can
didatura do Sr. Paulo Salim Maluf, e o PMDB muda o
seu candidato. Pois bem, diria que até nisso há um equí
voco. Quem verificar as pesquisas de opinião pública de
janeiro até esta data verificará que nas camadas de baixo
nível de renda, de pessoas que percebem até quatro 4 sa
lários mínimos, e nas camadas de baixo nível de escolari
dade - até o primeiro grau - que são a imensa maioria
da população e, conseqüentemente, do eleitorado de São
Paulo, a luta está-se travando entre o Deputado Paulo
Salim Maluf e o Vice-Governador Orestes Quércia. En
tão, imagina-se o perfil do candidato tido como capita
lista moderno, empresário moderno, embora os noti
ciários dos últimos dias dos jornais de São Paulo já não
estejam falando tanto em modernismo e modernidade,
mas sim em servidão da gleba. Esse perfil corresponde,
nas pcsquisas, a um alto nívcl de preferência das cama
das mais elevadas de renda - mais de 10 salários mini
mos - e dc alto nível de escolaridade, diplomas superio
res, os mestres, os PhD de CorneU e de Bercklev que lhe'
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têm simpatia. Se o povão do meu Estado, por hipótese, a
cometesse contra o candidato do meu partido e ele e'
aqueles que lhe serão fiéis e leais, como eu, fossem sub
metidos e substituidos, será que seriam todos os PhD
que fazem política no meu Estado que iriam aos confins
de !taquera e nos campos de Borá disputar os votos do
eleitorado quc percebe os quatro salários mínimos e têm,
no máximo, o diploma de primeiro grau? Seriam os pro
fessorcs universitários e os capitalistas modernos que fa
riam face à candidatura do Sr. Paulo Salim Maluf ou se
ria o eleitorado que eu, desta tribuna, invejo? Sou ho
mem que sempre se definiu de centro-esquerda, compro
metido com a construção de uma sociedade justa, que
para mim tem um corte socialista, mas eu, como tantos
outros que são ou se dizem de esquerda, no meu Estado e
no meu partido, sou votado nos bairros de classe média.
Ora, verbalizo a minha inveja da votação que consegue
atrair o candidato do meu partido, o Vice-Governador
Orestes Quércia, que é votado por aquclas camadas, que
é meu compromisso representar, mas é compromisso in
telectual, enquanto ele os representa porque tem afinida
de com aquela representação.

Há outros equívocos em São Paulo e dentro do meu
partido, alguns que são ou pelo mcnos se dizem de es
querda não percebem que deveriam ter a humildade, do
alto dos seus diplomas universitários, de ir procurar a
periferia da zona leste, onde fomos derrotados na eleição
de 15 de novembro pelo povo com o qual nos dizemos
comprometidos. Este eleitorado tem simpatia pela can
didatura de Orestes Quércia, e o máximo que poderiam
fazer aqueles que são ou apenas sc dizem - ou outrora
diziam ~ de esquerda, é ir lá e procurar fazer política,
porque a batalha se trava, neSse eleitorado, entre o can
didato Paulo Salim Maluf, da coligação liderada pelo
PDS, e o candidato Orestes Quércia, da união de parti
dos comandados pclo PMDB.

O Sr. Farabulini Júnior - V. Ex' me permite um apar
te'!

o SR. DARCY PASSOS - É preciso muita humilda
de para reconhecer isso.

Concedo novo aparte ao Deputado FarabuliniJúnior.

O Sr. Farabulini Júnior - Nobre Deputado Darcy
Passos, agora V. Ex' está ouvindo exatamente um Depu
tado da periferia de São Paulo, que é da zona leste. Des
de a Mooca, onde nasci, até itaim Paulista - distante
sessenta quilômetros da cidade - não há dúvida de que
estamos levando a palavra do empresário honesto e na
cionalista, Ant'ônio Emírio de Moraes, porque é a única
fórmula que encontramos para derrotar Paulo Salim
Maluf. Se fôssemos com a bandeira de Orestes Quérccia,
não conseguiríamos dizer delenda Maluf. Mas, com a
bandeira de Antônio Ermírio de Moraes, candidato da
renovação, estamos encontrando guarida naquele setor
da cidade onde mourejam operários - aliás, não só o
homem do torno, o homem da frcsa, mas todo o paulis
tano. Desconheço a receptividade da população do inte
rior do Estado, mas quanto a que habita a cidade de São
Paulo, conheço como a palma da minha mão. Ali, a úni
ca fórmula de derrotar Paulo Salim Maluf - este Adail
da ditadura - é exatamente levando a bandeira de An
tônio Ermírio de Moracs.

O SR. DARCY PASSOS - É claro que reconheço ao
nobre Deputado Farabulini Júnior a sua postura como
membro do PTB, portanto, fiel ao seu partido e à deci
são tomada por ele de fazer a apologia do seu candidato.
Mas qucria dizer que, de acordo com todas as pesquisas,
inclusive aquelas que aparentemente favoreceriam esse
candidato, lá no povão de São Paulo o duelo se trava en
tre o Deputado Paulo Salim Maluf e o Vice-Governador
Orestes Quércia. Aqueles que querem esquecer a candi
datura de Oreste Quércia dentro ou fora do PMDB, co
metem um erro imperdoável que talvez lhes seja omitido
nas cúpulas políticas, mas não se lhes será perdoado pela
simplicidade, pela intuição popular. Nós, afinal de con
tas, nesta Casa, e mais tantos dirigentes políticos, qua
dros políticos. militantes políticos, eventualmente quali
ficados com um mandato, não somos como o cidadão
que pode dizer: o voto é dcsvinculado, vou votar em
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qucm quiser. Se o nobre Deputado Farabulini Júnior
nào dissesse aqui que está com O candidato do seu parti
do, S. Ex' não estaria sendo leal, não digo com o candi
dato do seu partido ou com o seu partido, não estaria
sendo leal com o povo que o elegeu, porque não é - e sei
disso há muito tempo e ele sabe disso - um homem
qualquer, é um cidadão investido de um mandato que
lhe dá determinado espaço e determinada responsabili
dade. Quem trai o candidato do seu partido é desleal
com o candidato c com o seu partido. Fica muito difícil
sair por aí dizendo que será leal aos eleitores aos quais
está hoje a pedir o voto, seja ele do meu, do partido do
nobre Deputado Farabulini Júnior ou de qualquer outro
partido. Os que são candidatos não podem dizer que tan
to faz como tanto fez; o meu candidato é o candidato do
meu partido. Por mil deveres, sobretudo de lealdade, não
tcria coragem de agir com eleitores, cuja confiança eu
peço, de forma contrária, porque isso significaria quc
não sou confiável muito antes da origem do meu manda
to que eu estaria buscando conquistar.

Ouço com muito prazer, o nobre Deputado Brabo de
Carvalho.

O Sr. Brabo de Carvalho - Deputado Darcy Passos,
V. Ex', ninguém pode negar, faz uma análise perfeita da
política de São Paulo. Apartcio V. Ex' apenas por curio
sidade. Ainda há pouco o Deputado Farabulini Júnior
dizia que a candidatura Antônio Ermírio de Moraes ha
via recebido até mesmo o estímulo do Governador Fran
co Montoro, e agora elc diz que o candidato Antônio
Ermírio de Moraes é a renovação. Não quero acreditar
sinceramente que o Governador Franco Montoro, do
PMDB, de tradições do partido, tenha realmente estimu
lado a candidatura Antônio Ermírio de Moracs, c tam
bém não vou aceitar - nem quero aceitar - que seja
uma renovação, porque, nesses anos todos da minha
vida pública, nos vários Governos que passaram, os jor
nais sempre noticiaram a presença constante e O apoio
permanente de Antônio Ermírio de Moraes a todos os
Governos havidos nesses últimos anos, inclusive da Ve
lha República, no período de exceção. Ele sempre serviu
com gcntiliza, com apoio e com entusiasmo a todos esses
Governos. Então, não conheço essa mensagem renova
dora que ele está trazendo para o povo paulista e tam
bém para o Brasil que sonhamos um dia ter. Gostaria de
ouvir a opinião de V. Ex'

O Sr. Farabulini Júnior - Deputado Darcy Passos,
peça mais um aparte. Só para um esclarecimento 1 senão
o texto ficorá com falhas. Quando o excelso Governador
Franco Montoro...

O SR. DARCY PASSOS - Não o chame de excelso,
porque ele é capaz de gostar e se habituar.

O Sr. Farabulini Júnior - ... falou de Antônio
Ermírio, candidato ao Governo, claro que pretendia que
o empresúrio ingressasse no PMDB. Fica bcm esclarcci
do agora.

O SR. DARCY PASSOS - É possível - a imprensa
noticiou e quero ser absolutamente submisso à fidelidade
dos jornalistas - que não só o Governador Franco
Montoro, mas outras pessoas, algumas das quais, não
conseguindo força própria para disputar a convenção do
meu Partido, tenham estimulado pessoas de fora, te
nham saido por ai correndo, como se aquele Partido de
700 mil militantes não encontrasse nos seus quadros uma
pessoa que pudesse disputar o Governo do Estado. É
possível que isso tenha ocorrido. Nem o Governo do Es
tado. É possível que isso tenha ocorrido. Nem o Gover
nador André Franco Montoro, nem outro membro mili
tante, dirigente, vereador, suplente de vereador, suplente
de delegado, membro de executiva municipal ou distri
tal, deputado estadual, ninguém levou para a convenção
regional do PMDB de São Paulo outro nome. O único
nome que foi apresentado, embora estivesse sempre dis
posto - e acho que sempre esteve - a disputar a con
venção contra quem quer que lá aparecesse. A verdade é
que a única chapa que sc apresentou é a que o PMDB
tem: Orestcs Quércia para Governador; Almino Afonso
para Vice-Governador; Mário Covas e Fernando Henri
que Cardoso para Senadores.

Na verdade, digo mais: não creio até que seja apenas
mérito do candidato do meu partido, o Vice
Governador, Orestes Quércia, essa simpatia que ele en-
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contra nas camadas de baixa renda e escolaridade. Há
outros aqui que tém a mesma origem, do PMDB, e paga
ram preço Caro quando estávamos todos juntos no anti
go MDB. O grande desaguadouro das lutas do antigo
MDB foi o PMDB, que há de estar capitalizando agora a
luta política e o compromisso econômico que durante 21
anos se travou menos aqui até do que na fua.

Na verdade, há partidos que têm - e houve partidos
na História deste Pais sempre que reafirmaram isso 
compromissos democráticos. Lembro-me da União De
mocrática Nacional em 1945, em 1954, em 1964 e neSses
20 anos; a UDN se dizia defensora da democracia para,
com isso, acobertar a manutenção do status quo
econômico-social, paraI com isso, ocultar o seu conser
vadorismo e o reacionarismo.

Houve outras propostas na política brasileira objeti
vando transformações ainda que à custa da democracia,
pois o PMDB programaticamente naSceu comprometido
visceralmente com a democracia e com as transfor
mações sociais. Estas foram as duas razões fundamentais
da sua criação, daí a minha opção partidária. Meu parti
do está comprometido com uma democracia que pode,
inclusive, acolher votos da área do centro ideológico da
sociedade, mas, porque comprometido com transfor
mações sociais, pode, deve. e quer esperar sustentação no
povão do meu Estado, que tem renda de menos de 4 Sa
lários mínimos e escolaridade atê o I- grau.

Ouço, com prazer, o Sr. Deputado Josê Genoino.

O Sr. José Genoino - Solicitci este aparte a V. Ex'
porque sei que não comunga, pela sua trajetáoria de luta,
desse fenômeno surpreendente na História do Brasil que
está para ser analisado. O PMDB, quc sempre foi um
partido de resistência à ditadura, ao assumir o poder,
com facilidade, trouxe, nas suas entranhas, um porte au
toritário. Sc não, vejamos. O grande Ministro liberal
deste País, o ex-Senador Paulo Brossard - não faço di
ferença entre ele e o ex-Ministro da Justiça Armando
Falcão - faz acusações infundadas e irresponsáveis;
Wellington Moreira Franco ê candidato do partido no
Rio de Janeiro, e todos sabem que ele era do Proconsult;
Jarbas Passarinho está coligado com o PMDB e é da di
reitona braba, conhecida nesta Casa. O partido de V. Ex'
tem feito cada aliançal O próprio Orestes Quércia em
Sào Paulo tem assumido uma postura antidemocrática
no tratamento dos movimentos sociais. Esurpreendentc
como esse caudal democrático do antigo MDB que desa
guou no PMDB está se desfigurando hoje nas eleições
majoritárias. Não me refiro nem à questão da convo
cação da Constituintc, à questão da anistia, à questão do
SNI, que continua intacto, nem à questão da cobertura
dada às leis repressivas. O Ministro Pazzianotto enviou
ao Congresso Nacional uma Lei de Greve que não tem
grandes diferenças em relação à anterior. Esurpreenden
te, Deputado Darcy Passos, para concluir, como a pro
posta e a bandeira democrática do Partido de V. Ex' - e
digo isso porque V. Ex' continua sendo um democrata
- estão sendo desfiguradas por esse processo de incha
menta de muitas figuras do regime anterior, figuras dita
toriais, que se estão agasalhando no PMDB, e acho que
isso é um incômodo para V. Ex'

O SR. DARCY PASSOS - Com a condescendência
da Mesa e jurando que vou terminar, responderei ao
nobre Deputado José Genoino, com toda a fraternidade
que nos une desde lutas travadas antes de chegarmos a
esta Casa, que uma das dificuldudes que vejo no Partido
de S. Ex' ê uma postura de recusar toda e qualquer
aliança. Isso. é claro, preserva certa homogeneidade de
atuação externa do PT, mas, de outro parte, dificulta
V. Ex' há de reconhecer - que suas propostas se tornem
majoritárias no seio da sociedade. Não é uma crítica, é
mera descrição.

Por outro lado, assumo a sua crítica. Acho que o gran
de problema que o PMDB vive hoje é ser Governo, estar
próximo ao Governo, ser aliado ao Governo. O PMDB
tem de ser fiel a esses dois pilares que o sustentaram: o
compromisso democrático, pelo qual reconhecemos as
vitórias daqueles que eventualmcn te ganham de nós, e O

compromisso com transformações sociais.
Entendo que a disputa eleitoral em São Paulo, a meu

ver, passa pelo PMDB com este perfil, porque democrá
tico, contrapondo-se a uma candidatura que vem tentan
do a ressureição do regime autoritário. E porque com
prometido com as transformações sociais, querendo e
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buscando o apoio do grande eleitorado de São Paulo,
que só ganha quatro salário mínimos e tem apenas o 19
grau de formação escolar, lá está a vitória, lá deve estar a
voz, a presença e a luta do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) - Está fin
do o tempo destinado ao Expediente.

Vai-se passar à Ordem do Dia.

COMPARECEM MAIS OS SRS:

Acre

Amílcar de Queiroz - PDS; José Melo - PMDB'
Nasser Almeida - PDS. '

Amazonas

José Fernandes - PDT; Ubaldino MeireBes - PFL.

Rondônia

Francisco Sales - PMDB; Leônidas Rachid - PFL.

Pará

Dionísio Hage - PFL.

Ceará

Cêsar Cals Neto - PDS; Furtado Leite - PFL.

Paraíba

Octacílio Queiróz - PMDB.
Pernambuco

Roberto Freire - PCB.

Rio de Janeiro

Bocayuva Cunha - PFL; Brandão Monteiro - PDT;
Walter Casanova - PTR.

Minas Gerais

Jorge Vargas - PMDB.

São Paulo

Farabulini Júnior - PTB; Francisco Amaral 
PMDB.

Goiás

Brasília Caiado - PDS; Genésio de Barros 
PMDB; Ibsen de Castro - PDS; João Divino - PDC;
Tobias Alves - PMDB; Wolneu Siqueira - PFL.

Mato Grosso

Cristina Cortes - PDS; Milton Figueiredo - PMDB.

Mato Grosso do Sul

Albino Coimbra - PDS.

Paraná

Dilson Fanchin - PMDB; José Tavares - PMDB;
Paulo Marques - PMDB; Pedro Sampaio - PMDB.

Rio Grande do Sul

Guido Moesch - PDS.

VI - ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) - A lista de
presença registra o comparecimento de 95 Srs. Deputa
dos.

Os Senhores Deputados que tenham proposições a
apresentar poderão fazé-Io.

O SR. FRANCISCO AMARAL - Projeto de lei que
institui a Semana Comemorativa ao Centenário do Insti
tuto Agronômico de Campinas e dá outras providências.

O SR. SIQUEIRA CAMPOS - Projeto de lei que
dispõe sobre o regime da meação na exploração agrícola
e dá outras providências.

A SRA. MYRTHES BEVILACQUA - Projeto de lei
que inclui, em caráter obrigatório, no currículo do ensi
no de I- e 2- graus, a disciplina "Noções de Direito Tri·
butário", e dá outras providências.
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O SR. AMILCAR DE QUEIROZ - Projeto de lei
que transforma a SUDHEVEA em organismo regional
com sede em Rio Branco, Estado do Acre, e dá outras
providências.

- Projeto de lei que fixa a alíquota máxima nas ope
rações relativas ao ICM e determina outras providên
cias.

- Projeto de lei que acrescenta parágrafo único ao
art. 26 da Lei n- 5.540, de 28 de novembro de 1968, que
fixa normas de organização e funcionamento do ensino
superior e sua articulação com a escola média, e dá ou
tras providências.

- Projeto de lei que proíbe a concessão de fiuancia
menta aliciai de qualquer natureza ao cultivo de serin
gueira fora da Amazônia e dá outras providências.

O Sr. Amaral Netto, Líder do PDS - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

O SR. AMARAL NETTO (PDS - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Jornal do Brasil, quase
em página inteira, publica matêria com o seguinte título:
"Leônidas bane dos quartêis 550 cavalos clandestinos".

Dentro da notícia se lê o seguinte:

"Quinhentos e cinqiienta cavalos de partículares
que estavam sendo mantidos irregularmente pelo
governo, às custas do dinheiro do contribuinte, fo
ram expulsos das unidades de cavalaria do Exêrcito.
Cada um desses cavalos exigia de manutenção um
gasto de Cz$ 5 mil mensais", ou 5 milhões antigos,
"o equivalente a quase sete salários mínimos. No to
tal, os 550 cavalos geravam para o Exército uma
despesa ilegal de Cz$ 2 milhões e 700 mil por mês",
ou bilhões antigos.

Em seguida. a noticia diz que o Exército informa que
"muitos cavalos de particulares estavam sendo alimenta
dos com aveia e alfafa do Governo sob escudo dessa le
gislação" - errada.

Mais adiante diz:

"Estamos cumprindo a lei que já devia estar sen
do cumprida há muito tempo".

E mais:

"Nesses Jocais" - no Exêrcito - "não podem
mais permanecer cavalos de oficiais que passaram à
reserva, nem mesmo de generais".

Ora. Sr. Presidente, o PDS quer felicitar o Ministro do
Exército, mas, ao mesmo tempo, pedir a S. Ex' que faça
o que não tem sido feito pela Nova República atê agora.
Primeiro, é preciso que O povo saiba de quem eram esses
cavalos que estavam onsumindo em comida mais do que
a maioria do operariado brasileiro ganha de salário. Pre
cisamos saber quem mantinha esses cavalos a cinco mi
lhões por mês O Exército.

Não é possível que se diga apenas que existiu o crime e
não se aponte os criminosos. O Brasil precisa saber quem
são eles. Faça um apelo a S. Ex' para que diga ou mande
apurar de quem são os cavalos que estavam comendo
aquilo que o pobre, no Brasil, não pode comer.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, todos os escândalos
de que foi acusada a Velha República estão sob uma pe
dra. Alguém aqui ouviu alguma explicação? O Governo
apontou crimonosos, responsáveis? Nada. Pelo con
trário, a Transamazônica, que era um desastre, o Sr. José
Reinaldo, Ministro dos Transportes, anuncia que vai as
faltr; a Açominas, que era um desperdício, um absurdo,
será terminada. A Ferrovia do Aço, considerada uma
obra suntuosa e faraônica, vai ser ultimada. Quanto às
usinas atômicas, condenadas por toda a Oposição, o Pre
sidente Josê Sarney declara que vai construir três.

Então, ê o caso de se perguntar: Para que Nova Re
pública? Seria melhor termos ficado com a velha, pois
nada mudou.

Outro dia, nesta Casa, perguntaram-nos se queríamos
voltar ao passado, c eu e o Deputado José Fernandes dis
semos que não, porque teríamos, outra vez, o Sr. José
Sarney como Presidente do PDS; o que seria uma vergo
nha. Segundo, porque não queríamos ver mais, na CPI
do Sistema Fundiário, o Sr. Cafeteira chamar o Sr. Sar-.
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ney de grileiro e ladrão de terra no Maranhão e o Sr. Sar
ney e o meu amigo Alexandre Costa chamarem o Sr. Ca
feteira de batedor de cartcira, de vendedor de passagens
e de freqüentador de penitenciárias. Na verdade, não
queremos ver mais isso.

Mas nesta semana, o :lr. caleteIra deu uma entrevista
à revista "Veja", pela qual o Presidente da República de
veria processá-lo. Perguntaram-lhe como se sentia sendo
apoiado pelo Sr. José Sarney depois de toda aquela erise.
Ele respondeu- "Não mudei nada. Mantenho tudo o
que fiz. Quem mudou foi ele".

Quer dizer, para o Sr. José Sarney, o Sr. Cafeteira não
é mais batedor de carteira nem vendedor de passagens,
mas para o Sr. Cafeteira, o Sr. José Sarney continua sen
do ladrão e grileiro de terra.

Estou repetindo o que o Sr. Cafeteira disse na CPI do
Sistema Fundiário.

Agora, Sr. Presidente, vamos disparar a metralhadora
outra vez. O "Diário Oficial" de 6 de agosto publicou,
na seção lI, página 4142, o primeiro Destaeamento Pre
cursor, incumbido de preparar a viagem do Sr. Presiden
te da República aos Estados Unidos. Quinze pessoas fo
ram àquele país no dia 17 e estarão retornando no dia 23.
O "Diário Oficial" de hoje publica na página 4522, a re
lação do que chama Comitiva de Apoio. Vai precisar de
apoio assim no diabo que O carreguc! Sabcm quantas
pessoas são? Cinqüenta e duas. Para que V. Ex's tenham
uma idéia, basta dizer~lhes que, dessas cinqüenta e duas,
vinte e duas estarão indo de 2 a 14 de setembro, e, dessas
vinte e duas, nove são as mesmas que foram dia 17 de
agosto. Depois vão quatro pessoas de 2 a 5 de setembro e
uma dessas pessoas também está nesta lista de agosto.
Ou seja, uma pessoa que irá entre 2 e 5 de sctembro volta
ao País, retornando de 9 a 14 de setembro outra vez aos
Estados Unidos. E na lista de vinte e cindo pessoas há
uma outra que vai em agosto, retarna ao País c estará
novamente viajando juntamente eom essas 25 pessoas
que vão de 9 a 14 de setembro. E, finalmente, há mais
uma pessoa que ficará de 9 a 14 de setembro.

Então, Sr. Presidente, V. Ex' vai saber que, quando se
queixaram da falta de dólares e taxaram as passagens
para o exterior, eles se esqueceram de um dctalhe: cada
casal que sai do Brasil hoje tem, por determinação da
Nova República, o direito de retornar com 1.200 dólares
em mercadorias e sem dizer o que são. O indivíduo com
pra caixa de uísque fechada no exterior e compra caixa
fechada aqui no Brasil. Os Estados Unidos permitem
três garrafas e duas cartelas de cigarros. Aqui, o casal
viaja e compra seiscentos dólares lá fora e seiscentos
dólares nos freeshops, um dos únicos estabelecimentos
do gênero de entrada do mundo que é este do Brasil.

Pois bem, quase todos esses senhores que fazem parte
da comitiva de apoio do Presidente da República vão po
der fazer duas viagens, trazendo cada um, se não levarem
as esposas, seisccntos dólares de contrabando oficializa
do. Se isso é a Nova República, Sr. Presidente, viva a Ve
lha República!

o Sr. Amaury Müller - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como líder do PDT.

o SR. PRESIDENTE (Humherto Souto) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

O SR. AMAURY MÜLLER (PDT - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, continuo a ouvir, com
cansativa monotonia - há pouco, o nobre Líder do
PMDB. Darcy Passos, fez referência a isso - que os
compromissos do PMDB e, conseqüentemente, da Nova
República são com a democracia e com profundas trans
formações sociais, econômicas e culturais.

Os compromissos com a democracia - penso eu 
presumem, desde logo, a participação popular nas gran
des decisões nacionais. Esses compromissos pressupõem
também uma postura transparente e austera. Isto é de
mocracia: a boa gestão do Erário, do dinheiro do povo.

Mas fico a me indagar que transparência e austeridade
seriam essas. quando, até agora, a lúcida Liderança do
PMDB não respondeu à indagação feita ontem desta tri
buna:· que destino tomaram os 917 veículos oficiais desa
tivados em fins do ano passado, por ordem do Presidente
José Sarney, e que, segundo o Ministro Aluízio Alves, es
tariam em lugar incerto e não sabido? Creio que a demo
cracia exige que o PMDB responda a essa indagação.
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Gostaria agora de lançar mais um desafio, um repto, à
Liderança do PMDB, para que explique como foi essa
transação entre a Telebrás e a Telebrasília, envolvendo
manSÕes, terrenos e apartamentos nas Superquadras Sul
111,114 e 206.

A imprensa noticiou com algum destaque, na semana
passada. que "mansões da Telebrás irão a leilão", como
de fato o foram, rendendo para os cofres da empresa
algo em torno de scte milhões e trezentos mil cruzados.
O objetivo da venda dessas manSÕes seria acabar com as
mordomias, que continuariam existindo na Telebrás.

Mas, Sr. Presidente, a estória não termina aí. Ela é
muito mais grave e muito maior, e a opinião pública não
foi devidamente informada. Antes de vender esses imó
veis e de comercializar a própria imagem de empresa
séria, a Telebrás havia trocado três apartamentos, como
disse antes, nas SQS 111. 114 e 206 por outras três man
sões que pertenciam à Telebrasília. A Telebrás ainda pa
gou uma diferença cquivalente a dois milhões e oitenta
mil cruzados.

Em princípio, o PDT tem o direito de desconfiar da li
sura desse negócio, já que a Telebrasília é subsidiária da
Tclebrás. Ademais, as casas compradas pela Telebrás
têm o valor oficial, entre aspas, quase igual ao das que
foram vendidas. Na verdade, talvez sejam até mais caras,
já que o PDT repete que é difícil acreditar na legitimida
de da transação.

Disso tudo, Sr. Presidente, fica a certeza de que a Te
lebrás nunca pretendeu acabar com as mordomias dos
seus diretores; que a opinião pública brasileira foi enga
nada pela notícia veiculada pela imprensa e que talvez o
povo. cujo dinheiro manlém a Telebrás e a Telebrasília,
também tenha sido prejudicado por um negócio feito de
forma estranha c ilógica.

Por que a Telebrás trocou três apartamentos por três
casas no Lago Sul, para depois vender outras Irês casas
no mesmo bairro? Será que existem pessoas luerando
com essas negociatas, como nos tempos da velha Re
pública? Se alguém lucra, o prejuízo certamente é dos
acionistas da Telebrás e da Telebrasília, da população
em geral, dos usuários e dos próprios empregados dessas
empresas.

Daí por que, Sr. Presidente, o PDT lança mais esta in
dagação, na expectativa de que o PMDB, que é tão fiel
aos seus compromissos programáticos, filosóficos e dou
trinários com a democracia, com a transparência admi
nistrativa e com a austeridade, a responda: como foi feita
essa transação? A quem ela interessou? A quem ela hene
ficiou?

O Sr. José Genoíno - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como Líder do PT.

o SR. PRESIDENTE (Humherto Saulo) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

O SR. .JOS~ GENOINO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, dezessete trabalhadores da
Petrobrás Mineração S.A., a Pelromisa - e entre esses
dezesscle, oito são dirigentes sindicais, inclusive o Presi
dente da Associação dos Mineiros do Estado dc Sergipe
e o Secretário-Geral da CUT - foram demitidos porque
estavam reivindicando melhorias salariais.

Os condutores e cobradores de ônibus de Campinas e
suas lideranças foram demitidos e ameaçados de prisão.

Cento e quarenta e dois trabalhadores foram demiti
dos da Ford, entre os quais os componentes da Comís
são de Fábrica.

O Ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto, enviou
ao Congresso Nacional uma lei de greve que não tem
grande diferença da Lei n' 4.330.

O Ministro Paulo Brossard é o porta-voz e o advoga
do das medidas repressivas contra os trabalhadores ru
rais, que lutam pela reforma agrária.

Monta-se, Sr. Presidente, um v~rdadeiro cerco, por
parte da nova República, para salvar os buracos, que e~

lão vazando, do Plano Cruzado e para segurar, com re
pressão e demissão, as greves, que se multiplicam no
País.

Não quero falar aqui, Sr. Presidente, dos furos do Pia
no Cruzado e que já foram denunciados por seus defen
sores, como o jornalista Luiz Nassif, que está sendo pro
cessado pelo Consultor-Geral da República porque de-
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nunciou, com base em informações recebidas da equipe
econômica do Sr. Funaro, que havia mudanças de re
dação no Plano para favoreccr empresas fraudulentas.

Não quero, Sr. Presidente, denunciar aqui o Plano
Cruzado pelo verdadeiro ágio oficial que desenvolve na
praça, pela incompetência do Governo em rcsolver os
sérios problemas de abastecimento, mas essa ofensiva
contra os trabalhadores brasileiros, ofensiva essa advo
gada, defendida e patrocinada por dirigentes políticos da
Nova República que ontem estavam nas greves, nos pi
quetes, apoiando os trabalhadores.

Quinta-feira, cste Deputado, juntamentc com o Depu
tado Djalma Bom, prestará declarações na Polícia Fede
ral, em Sào Paulo, num processo aberto, segundo o De
legado da Polícia Federal, para apurar as responsabilida
des sobre os insufladores da greve de Leme. Caberia per
guntar se a Polícia Federal, em 1978 e 1979, abriu pro
cesso contra Franco Montara, Orestes Quércia, Fernan
do Henrique Cardoso, Teotónio Vilela, Ulysses Guima
rães, porque estavam presentes nas greves do ABe. Esses
senhores hoje estão no Governo e o Sr. Paulo Brossard
ordena à Polícia Federal a abertura de processo para
apurar as possíveis irregularidades dos Deputados no es
pisódio de Leme. A ação desses Deputados foi simples
mente a de defender os trabalhadores rurais. Mas a
Nova República não fica só nisso. O mesmo Governa
dor, que não eontrola a PM que mata um trabalhador
rural, é capaz de vir a público, à televisão, não assume a
respousabilidade e tenla culpar o Partido dos Trabalha
dores, culpa essa que hoje não é mais assumida, tirando
o corpo fora, dizendo até que existem insuf1adores de
greves.

Na verdade, Sr. Presidente. o Plano Cruzado "tem que
dar cerlo", como diz o lema da TV Globo, mas às custas
de demissões, mentiras, falsidades, como foi o caso do
Prefeito de Campinas, do PMDB, que chegou a dizer on
tem, nos jornais, que este Deputado lá estava, sexta
feira, insuflando a greve dos motoristas de ônibus. Preci
sei dizer ao Prcfeito de Campinas que a última vez que lá
estive foi no dia I" de julho. Não vou a Campinas há
mais de dois meses, nem estive lá dumnte a greve dos tra
balhadores de ônibus, infelizmente, porque se estivesse
em Campinas ter-me-ia solidarizado com os grevistas.

O que não posso aceitar, Sr. Presidente, é essa farsa,
essa mentira assumida por esses senhores que ontem
eram uma espécie de paladinos na defesa dos trabalha
dores. Nas greves, havia até problemas de palanque.
Apareciam tantos Deputados, que era um problema
anunciar seus nomes. Hoje, niío só fogem das greves,
como perseguem trabalhadores, demitem-nos por justa
causa e insinuam que esses movim<:ntos são promovidos
pelo PT e pela CUT. Fazem um cerco tão violento quan
to o que se fazia na época da velha República. Só que na
quela época intervinham nos sindicatos e prendiam diri
gentes sindicais, e agora usa-se a tropa de choque, a Polí
cia Especial e o Serviço Reservado da PM de Campinas,
e ainda o Sr. Paulo Brossard defende a Polícia Militar de
São Paulo, hoje uma das mais violentas do País. Inclusi
ve, temos informações de que o Serviço Reservado da
PM de São Paulo, esta mesma PM elogiada por Paulo
Brossard ontem, faz proselitismo político contra o Parti
do dos Trabalhadores e a Central Única dos Trabalha
dores. Estão aqui os resultados: a demissão dos trabalha
dores, o cerco, a tentativa de isolamento dos meios de
comunicação. Isso tudo para eonter a luta pelas legíti
mas reivindicações dos trabalhadores brasileiros, aquilo
que o Sr. Delfim Netto fazia na époea do "milagre eco
nômico", quando fraudava índices de preços. Agora, a
Nova República faz isso quando expurga do índice de
preços o empréstimo compulsório e tenta enganar os tra
balhadores Com uma campanha maciça nos meios de co
municação. Ao lado disso, reprime aquela parcela da po
pulação que não mais aceita ser ludibriada com a idéia
de que o pacote econômico deu certo.

Em nome da Liderança do Partido dos Trabalhadores
deixamos aqui o nosso protesto e cobramos do PMDB ~
do PFL uma posição clara em relação a episódios sérios,
como esse relatado aqui, que estão acontecendo em
Campinas e que proliferam neste Brasil inteiro. Os traba
lhadores hoje fazem greves legítimas e justas. Os que on
tcm apoiavam as greves não podem tratá-Ias hoje como
um caso de polícia.

O Sr. Elquisson Soares - Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma comunicação, como líder do PDT.
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o SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) - Tem a
palavra o nobre Deputado.

O SR. ELQUISSON SOARES (PDT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocu
pei ontem a tribuna para fazer um apelo no sentido de
que houvesse um movimento de defesa do Banco do Bra
sil, quc vem sendo agrcdido diariamente sobretudo por
vários segmentos, do capital financeiro internacional,
tendo o Ministro da Fazenda do Brasil, o Sr. Dílson Fu
naro, como intérprete desses interesses. O Banco do Bra
sil é uma instituição quase bicentenária que precisa ser
defendida nas ruas pela população brasileira, dado o en
volvimento do Banco com os interesses do povo deste
País.

Ontem, o tempo não foi suficiente para que se dessem
algumas informações graves a esta Casa. Por exemplo, a
diretoria do Banco do Brasil está scndo fustigada pelo
Sr. Ministro da Fazenda no sentido de que ela, inclusive,
demita funcionários. Ontem, no programa "Bom Dia
Brasil", o Sr. Camillo Calazans afirmou categoricamente
que não fecha agências, nem demite funcionários, por
que a função do Banco do Brasil não é captar dinheiro.
O Banco do Brasil não é o Bradesco para estar buscando
dinheiro no interior do Brasil, de pequenas comunida
des. Ele é sobretudo um fomentador de progresso, é aci
ma de tudo uma alavanca governamental.

Há um artigo do Sr. Jaime Magrassi de Sá que define
muito bem o papel do Banco do Brasil na sociedade, tra
balho esse que trarei oportunamcnte a esta Casa e solici
tarei a sua transcrição nos nossos Anais. O Sr. Dílson
Fanaro, Sr. Presidente, em nome dos interesses de São
Paulo e não dos interesses paulistas nacionais - dos in
teresses paulistas ligados ao mundo financeiro interna
cional, Bradesco, Itaú e companhia limitada - simples
mente está a exigir a demissão de funcionários. Sobretu
do, deseja apear da Presidéncia do Banco do Brasil o Sr.
Camillo Calazans. Por que isso? Por que essa insistência?
Porque o Sr. Camillo Calazans não está ligado a esses in
teresses 1 porque tem tido um comportamento coreto na
briga pela recuperação dos espaços quc foram arranca
dos do Banco do Brasil.

Eu, Sr. Presidente, desta tribuna, por várias vezes e na
CPI que integro, que analisa o sistema financeiro e ban
cúria do País, já disse o Sr. Fernão Braeher que não ad
míto o Bradesco dirigindo o Banco Central. Isso é uma
incoerência. O Sr. Dílson Funaro cria uma secretaria do
Tesouro com o objetivo de tirar os recursos públicos
que, obrigatoriamcnte, têm que estar no Banco do Bra
sil, como define a Lei 4.595, de 1964, para poder benefi
ciar a rede bancária privada. Mas, mais do que isso, Sr.
Presidente, estou vendo o Sindicato dos Bancúrios se di
rigindo à diretoria do Banco do Brasil, como se ela fosse
inimiga dos funcionários. Estão interpretando mal, estão
identificando malas inimigos do Banco do Brasil. Esses
adversários do nosso principal estabelecimento de crédi
to são: os Srs. Dílson Funaro, Fernão Bracher e Adroal
do Moura Costa, que foi colocado lá dentro exatamente
para criar problemas, no sentido de substituir o Sr. Ca
millo Calazans. O Sr. Policarpo tambêm lá foi colocado
COm os mesmos objetivos.

Sr. Presidente. ou esta Casa reage como representação
que é da Nação brasileira, ou ela será, amanhã, acusada
de conivente com esse comportamento. Dirijo-me tam
bém ao Exmo. Sr. Presidente da República, pedindo que
S. Ex' interfira no caso.

Ê preciso lembrar a memória de Trancredo Neves nes
te instante. À beira do túmulo de S. Ex' o Sr. José Sarney
jurou cumprir todas as promessas do falecido. E uma de
las, quando obtivemos medida liminar naquela ação po
pular que intentamos em defesa do Banco do Brasil, foi a
de quc o rcferido banco era intocável por ser uma das
mais respeitáveis instituições deste País.

Portanto, peço ao Presidente desta Casa que cobre
uma audiência do Sr. Ministro Dílson Funaro, para que
essns questões sejam colocadas claramente. Ou o Sr. Mi
nistro da Fnzenda está na defesa do Banco do Brasil para
satisfazer a vontade do povo, e neste caso tem de fortale
cer as posições da atual diretoria daquele estabelecimen
to, Oll S. Ex' está a serviço dos interesses de multinacio
nais.

Já exibi documentos desta tribuna, e dispondo em meu
poder de muitos outros, que provam que o Sr. Ministro
da Fazendn está, desde à época de Ernani Galvêas, cum
prindo ordens do Banco Mundial, do FMI e do capital
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financeiro internacional. Neste sentido, eu pediria a V.
Ex' que, como Presidente em exercício destc Poder, fizcs
se este fato chegar ao conhecimento do Sr. Presidente da
República, reiterando, no caso, as denúncias já feitas,
das quais S. Ex' já tomou conhecimento, para que esta
Cnsa vú ao encontro dos nnseios da população brasileira.

Aproveitaria, Sr. Presidcnte, para pedir a V. Ex' que
determinassc fossc feita inscrição, nos Anais desta Casa,
deste artigo que já chegou às minhas mãos, "Os cuidados
eom o BB". de autoria de Jayme Magrassi de SÚ, que
exatamente encerra uma análise séria, fria e precisa do
pnpeJ do Banco do Brnsil na sociedadc, estnbeJecimcnto
esse que não pode ser confundido com o Bradesco, que é,
hoje, testa-de-ferro de grupos internacionais.

Artigo n que se refere o orndor:

OS CUIDADOS COM O BB

O Banco do Brasil, por sua natureza e suas funções, é
mais do que um órgão do Governo; é um organismo da
Nação e um instrumento da sociedade nacional. Se per
nicioso e condenável seria, de qualquer ângulo de análi
se, oficializar os bancos privados - tal como conspiram
alguns círculos -, funesto se tornaria pór em risco a vi
talidade do Banco do Brasil e a sua capacidade de atuar
plenamente em favor da evolução sócio-econômica do
País. o Contrário é que precisa ocorrer. Na medida em
que aumentam as dimensões e a complexidade da econo
mia nacional, a ação do BB deve ganhar crescentes am
plitude e alcance.

Compreensíveis as medidas de disciplina em relação a
determinadas práticas que, por vícios ou insuficiências
da administração fazendária - e entre outras causas se
guramente mais sérias - concorriam, ao que se alegou,
para que o controle orçamentário claudicasse (continua
a claudicar, aliás). Era o caso, por exemplo da conta de
movimento, cuja administração em termos macros
ressentia-se da falta de diretivas do Tesouro, entidade a
cujos propósitos a conta servia, Mas entre corrigir esse
inconveniente e condicionar a atuação do banco, ou
manietar-lhe a desenvoltura, vai enorme diferença. Entre
regular a relação do BB com o Banco Central e estorvar,
por burocracia acrcscida, a rapidez de ação do Banco do
Brasil em áreas fundamentais da economia, o hiato é
imenso. Cresce o temor de que do corretivo se passe à
morosidade e até à quase inanição algo que não é inco
mum ou de ocorrência inusitada no ámbito do sctor
público.

Um segundo aspecto relaciona-se à lucratividade do
BR Por ser oficiaJ, não deve o Banco do Brasil traba
lhar, no todo ou mesmo em parte. a fundo perdido. Não
deve e não pode. Além de ter um número de acionistas
privados em torno de Um milhão de pessoas, parcela
ponderável dos quais é composta por pequenos poupa
dores, para quem os dividendos pagos pelo banco repre
sentam virtualmentc o seu meio de vida (muitos deles,
aliás, aplicaram sua sofrida poupança em ações do BB
por indução pública do próprio Governo), o banco pre
cisa reproduzir seus fundos como forma de assegurar so~

lidez e garantir linha de crescentes ingressos gerados por
sua própria atividade. Necessário, portanto, não sejam
obstados os esforços do banco no sentido de reduzir suas
despesas. Não cabe fazer do Banco do Brasil instrumen
to de assisténcia trabalhista, nem cabe desfigurar seus
fluxos financeiros maculando-os com o resultado de uni
dades ou subunidades operacionais manifestamente an
tieconômicas. Se for esse o desejo das autoridades supe
riores, deve o banco ser indenizado, tempestivamente e
110 justo valor, pelos dispêndios respectivos.

Esse caso da lucratividade tem uma segunda fase - a
da receita. Não há empresa industrial, mercantil ou dedi
cada à prestação de serviçoss que possa operar a preços
iguais ou inferiores aos seus custos. Esse primado é váli
do para qualquer tipo de filosofia que prcsida a adminis
tração da vida coletiva. No mundo socialista, por exem
plo, são múltiplos os casos de insucesso e mesmo de de
sastre pelo desrespeito a essa regra basilar. Não pode,
portanto, o Banco do Brasil exercitar remunerações quc
não cubram ou só cubram seus custos operacionais. Se o
fizer por requisito da política econômica ou por expressa
determinação oficial, o ônus resultante ou a margem de
lucratividade devem ser imediata e integralmente com
pensados pelo Tesouro. Os subsídios constituem, sabida
mente, prática ingrata pelos desvios e distorções que pro
movem, mas em hipótese alguma devcm sacrificar um
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organismo do porte e da releváncia sócio-econômica do
BR Se isto ocorrer, a solução passarú a ser pior do que o
prohlema. De igual modo, os serviços prestados pejo
banco no Governo têm que ser por este remunerados e
remunerados sem reduções ou concessões dc valor prati
cadas à guisa de interesses oficiais. O Banco do Brasil ao
atuar terá que fazê-lo sempre inspirado por uma econo
mia interna. Assim - citemos um exemplo - ao credi
tar às repartiçõcs oficiais as respectivas dotações orça
mentárias deverá cobrar taxa de reserva de crédito, a in
cidir sobre os saldos não utilizados. Deixar de fazê-lo é
manter ociosos rccursos escassos, privando-os de apli
cação em outras operações, regularmente remuneradas.

Um terceiro aspecto liga-se aos reflexos indiretos que
poderão tcr exercícios financeiros não favorÍtveis even
tualmente registrados pelo banco.

O muito que se tem falado e escrito ultimamente sobre
reforma bancária, necessidade de '\iuste dos' bancos ao
denominado Plano Cruzado, perde de amplas receitas
com o advento do Plano, etc. etc., gerou clima ingrato,
de severa prevenção quanto à higidez do sistema finan
ceiro. Essc estado de espírito vai scndo lentamente corri
gido pela evidência de que os bancos, com esforço pró
prio e jú agora por efeitos do refluxo no açodamento que
se vinha observando em matéria de ação oficial sobre o
sistema bancúrio, vão se afeiçoando à realidade criada
com as medidas estabelecidas pelo Dccreto-lei n' 2.284.
A situação, porém, ainda é bastante sensível e se o BB
conseguir apenas resultados sofríveis, mas sobretudo se
os resultados forem marcados pelo sinal negativo, pode
remos ter a braços um sério trauma financeiro. A capaci
dade operacional do Baneo do Brasil, a competência de
sua administração e a habilitação de seus quadros fun
cionais são bastantes para assegurar comportamento dis
tinto, desde que não ocorram práticas impostas por inte
resses aparentes da política econômica, retirando subs
tància das operações do banco em favor de metas alheias
à sua economia interna. Ou que ocorram renitências tec
nicistas à consideração devida pelo Tesouro ao banco.

O último ponto a considerar prende-se à estrutura fi
nanceiru. Existem diferentcs esquemas financeiros e ban
cários ao longo do planeta. Volta e meia utiliza-se este,
aquele ou aqueloutro como referência para apreciação
do que temos no país. Ütil aproveitar a experiência de
outros povos e incorporar o progresso alcançado em ou
tras plagas, mas não há que imitar nem desconhecer as
peculiaridades e idiossincrasias da realidade nacional.
Assim como não existem duas pessoas iguais, também
não existem dois países iguais. E se não é o caso de ficar
se ancorado no rotineiro e no conservantismo, tampouco
o é o do transplante de modelos existentes alhures, lá efi
cazes e hábeis, mas aqui provavelmente inadequados à
autoctonia. Lembremo-nos dos bancos de investimento,
hoje uma realidade muito diferente da configurada na
concepção que presidiu o seu advento no país. E
lembremo-nos do próprio Banco Central do Brasil, enti
dade sui generis, foru de qualqucr modelo e resistente a
críticas e objeções corretivas. O Banco do Brasil
modulou-se pelo figurino da realidade brasileira, osten
tando inegáveis recordes operacionais como banco e
como agente executivo do Poder Central. Não é, pois,
um caso para comparações, mas sim valiosa instrumen~

tação a serviço, concomitantemente, do Governo e da
economia privada. Não há que desconhecer que a preser
vação do sistema bancário privado transita pela solidez e
progresso do BB, cuja atuação é fundamental para o éxi
to do Plano Cruzado.

Inequívoco o anseio de que o Plano Cruzado vingue
em sellS objetivos, nem todos ostensivos, mas inferíveis.
Há cuidados, todavia, com as repercussões negativas quc
a inflexibilidade na sua condução pode causar. Seria elo
giável não restringisscm as autoridades econômicas sua
atenção às tendências macro da economia, buscando, ao
contrário, inteirar-se dos fenómenos, e das reações no
âmbito microeconômico. Haverão de colher preciosos
subsidias, pois é generalizada a disposição de colaborar
com o presidente José Sarney em favor da evolução eco
nômica e social do pais.

O Sr. Darcv Passos - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação, como lider do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Humbcrto Souto) - Tem a
palavra o nobrc Deputado.
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o SR. DARCY PASSOS (PMDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar, acho
que, dada a forma candente com que se caracterizam os
debates nesta Casa, sobretudo a função muito bem exer
cida pelos meus colegas líderes da Oposição, o PMDB
deve começar esta comunicaçào de liderança agradecen
do os elogios quc todos, sem exceção, fizeram, aqui, a
personalidades e autoridades da Nova República.

O nobre Deputado Amaral Netto deve merecer o
agradecimento da Liderança do PMDB pelos elogios
que fez ao Ministro do Exército, General Leônidas Pires
Gonçalves, pelo fato de ter adotado determinada postu
ra. Deseja S. Ex', é claro, a complementação das provi
dências, que certamente o Sr. Ministro do Exército há de
levar em conta. Mas ficam aqui os nossos agradecimen
tos ao PDS por reconhecer que o Ministro do Exército
da Nova Rcpública apurou um fato e tomou as provi
dências que lhe cabiam. Os agradecimentos são apenas
por causa do reconhecimento, já que era dever do Sr.
Ministro fazer o que fez, e não precisaria a Liderança do
PDS trazer este assunto à baila. Isto não serviria espe
cialmente para melhorar o currículo do General Leôni
das Pires Gonçalves.

Ao nobre Deputado Amaury Müller, do PDT, a Lide
rança do PMDB quer fazer agradecimentos. Realmente,
vivemos 20 anos de mordomias e acusa-se a Nova Re
pública de tê-Ias continuado. De modo que a Liderança
do PMDB subscreve as declarações do nobre Deputado
Amaury Müller, falando pela Liderança do PDT, segun
do as quais o Presidente da República determinou a de
sativação de 900 veículos ociosos. O Ministro da Admi
nistração, que é, aliás, do mcu partido, o Sr. Aluízio Al
ves, está tomando providências para apurar exatamente
aquilo que o nobre Deputado Amaury Müller pergunta:
Onde estão esses veículos? Por outro lado, agradeço tam
bêm, atê mesmo pessoalmente, por ter sido informado
pelo nobre Deputado Amaury Müller que a TELEBRÁS
desativa investimentos imobiliários que linha para des
frute pessoal, pois realmente as mansões não são insta
lações industriais onde a referida empresa exerça as suas
funções. Fico satisfeito pela notícia de que o PDT esteja
reconhecendo isso.

Ao nobre Deputado José Genoino, que falou pela Li
derança do PT, também a Liderança do PMDB deve di
rigir agradecimentos. Tais agradecimentos são na medi
da em que ele proclama, deste microfone, que durante as
greves de 1979 estavam em São Bernardo: Montara,
Quércia, Fernando Henrique e Teotônio Vilela. São coi
sas de que o PT vem-se esquecendo, há bastante tempo.

Quero agradecer mais ao nobre Deputado José Gcnoi
no, e o faço até a título pessoal, e ele sabe disso, por
aquilo que eu consideraria apenas um pensamento posi
tivo de S. Ex' Lamentavelmente, o atual Governo, até
pelo regime cconômico e social que estamos vivendo,
não pode responder pelos conflitos trabalhistas ocorri
dos dentro de uma empresa privada, sobretudo multina
cional, como é a FORD. O nobre Deputado Josê Genoi
no Neto, talvez sonhando com o socialismo, com o qual
eu também sonho, provavelmente tenha imaginado que
a FORD já esteja nacionalizada e seja uma empresa esta
tal.

O nobre Deputado Élquisson Soares também merece
os agradecimentos da Lidcrança do PMDB, quando se
refere ao Presidente do Banco do Brasil, Camilo Cala
zans de Araújo, como um dos defensores do estabeleci
mento de crédito, que é realmente um dos instrumentos
do descnvolvimcnto econômico dcstc País.

Mas esta Comunicação de Liderança tem de ir além.
Assumi, ontem, um compromisso com o nobre Deputa
do Amaral Netto, no sentido de trazcr aqui os esclareci
mentos à questão que S. Ex' havia levantado. Pelo pouco
que pude examinar, conclui que S. Ex' fez uma crítica ao
Sr. Ministro Dílson Funaro e recebeu uma resposta que
considcrou insuficiente, do nobre Deputado Genebaldo
Correia, meu companheiro de partido, e do colégio de
Vice-Lideres. Recebi O dossiê que pedi, e disse já, em
particular, ao nobre Deputado Amaral Netto, Líder do
PDS, o que agora, apenas para constar dos Anais, falo
de público: vou cxaminar o dossiê e eu mesmo, pessoal
mente, lhe darei a resposta e não outro Vice-Líder. Con
sidero que o débito é pessoal entre dois parlamentares: O
Líder do PDS, principal partido de oposição nesta Casa,
e O Vice-Líder eventualmente em exercício, que não dele
gará a outro a missão de trazer aqui todos os mais ca-
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bais esclarecimentos, embora reconhecendo que já tenha
havido uma acusação e uma postulação, que não nego
nem desautorizo, feita da tribuna pelo nobre Deputado
Genebaldo Correia. O nobre Deputado Amaral Netto,
como Deputado e como Líder, é credor do Deputado
Darcy Passos, mais do que do Vice-Líder, da resposta
que lhe prometi será dada, eu o avisando, inclusive, do
dia em que farei o pronunciamento nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) - Nos ter
mos do artigo 86, § 3', do Regimento Interno, convoco a
Câmara dos Deputados para uma Sessão Extraordinária
matutina, amanhã, às 09:00 horas, destinada a trabalho
das Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) - Vai-se
passar ~l votação da matéria que está sobre a mesa e a
constante da Ordem do Dia.

Por falta de 3 quorum, fica adiada a votação dos itens
1 a 7 da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) - Nada
mais havendo a tratar, vou levantar a sessão.

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

Acre

Alércio Dias - PFL; Aluízio Bezerra - PMDB; Ge
raldo Fleming - PMDB; Ruy Lino - PMDB.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSB; Carlos Alberto de Carli
- PMDB; Mário Frota - PSB; Randolfo Bittencourt
- PMDB; Vivaldo Frota - PFL.

Rondônia

Assis Canuto - PFL; Francisco Erse - PFL; Múcio
Athayde - PMDB; Orestes Muniz - PMDB; Rita Fur
tado - PFL.

Pará

Antônio Amaral - PDS; Domingos Juvenil 
PMDB; Gerson Peres - PDS; João Marques - PMDB;
Jorge Arbage - PDS; Lúcia Viveiros - PFL; Manoel
Ribeiro - PMDB; Osvaldo Melo - PDS; Sebastião
Curió - PDS.

Maranhão

Bayma Júnior - PDS; Enoc Vieira - PFL; Epitácio
Cafeteira - PMDB; Eurico Ribeiro - PDS; Jayme San
tana - PFL; João Alberto de Souza - PFL; João Rebe
lo - PDS; José Ribamar Machado - POS; Magno Ba
celar - PFL; Nagib Haickel - PFL; Sarney Filho 
PFL; Victor Trovão - PFL; Wagner Lago - PMDB.

Piauí

Carlos Oliveira - PMDB; Celso Barros - PFL; Ciro .
Nogueira - PFL; Heráclito Fortes - PMDB; Jónathas
Nunes - PFL; Tapety Júnior - PFL.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Antônio Morais - PMDB;
Chagas Vasconcelos - PMDB; Cláudio Philomeno 
PFL; Evandro Ayres de Moura - PFL; Gomes da Silva
- PFL; Haroldo Sanford - PMDB; Leorne Belém 
PDS; Lúcio Alcântara - PFL; Manoel Gonçalves 
PFL; Manuel Viana - PMDB; Ossian Araripe - PFL;
Paes de Andrade - PMDB.

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara - PMDB; Henrique Eduardo Alves
- PMDB; Jessé Freire - PFL; João Faustino - PFL;
Wanderley Mariz - PDS.

Paraíba

Aluízio Campos - PMDB; Ãlvaro Gaudêncio 
PFL; Edme Tavares - PFL; Joacil Pereira - PFL: João
Agripino - PMDB; Juracy Palhano - PDC; Raymun
do Asfóra - PMDB; Tarcísio Burity - PTB.

Pernambuco

Airon Rios - PFL: Arnaldo Maciel - PMDB; Car
los Wilson - PMDB; Cristina Tavares - PMDB; Egí
dio Ferreira Lima - PMDB: Fernando Lyra - PMDB;
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Gonzaga Vasconcelos - PFL; Inocêncio Oliveira 
PFL; João Carlos de Carli - PDS; José Carlos Vascon
celos - PMDB; José Moura - PFL; Josias Leite 
PFL; Mansueto de Lavor - PMDB; Maurílio Ferreira
Lima - PMDB; Miguel Arraes - PMDB; Nilson Gib
son - PMDB; Pedro Corrêa - PFL; Ricardo Fiuza 
PFL; Sérgio Murilo - PSc.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL; Geraldo Bulhões 
PMDB; José Thomaz Nonô - PFL; Manoel Affonso
PMDB; Renan Calheiros - PMDB.

Sergipe

Augusto Franco - PDS; Celso Carvalho - PMDB;
Francisco Rollemberg - PMDB; Gilton Garcia 
PDS; Hélio Dantas - PMDB; Seixas Dória - PMDB.

Bahia

Afrísio Vieira Lima - PMDB; Antônio Osório 
PTB; Carlos Sant'Anna - PMDB; Djalma Bessa 
PFL; Domingos Leonelli - PMDB; Eraldo Tinoco 
PFL; Etelvir Dantas - PFL; Fernando Magalhães 
PFL; Fernando Santana - PCB; França Teixeira 
PMDB; Francisco Benjamim - PFL; Francisco Pinto
- PMDB; Genebaldo Correia - PMDB; Haroldo
Lima - PC do B; Jorge Medauar - PMDB; Jorge
Vianna - PMDB; José Lourenço - PFL; José Penedo
- PFL; Jutahy Júnior - PMDB; Leur Lomanto 
PFL; Manoel Novaes - PFL; Marcelo Cordeiro 
PMDB; Ney Ferreira - PFL; Prisco Viana - PMDB;
Raul Ferraz - PMDB; Raymundo Urbano - PMDB;
Rómulo Galvão - PFL; Ruy Bacelar - PMDB; Vasco
Neto - PSC; Virgildúsio de Senna - PMDB; Wilson
Falcão - PDS.

Espírito Santo

José Carlos Fonseca - PFL; Pedro CeoJim - PFL;
Stélio Dias - PFL; Theodorico Ferraçn - PFL: Wilson
Haese - PMDB. .

Rio de Janeiro

Agnaldo Timóteo - PDS; Ãlvaro Valle - PL; Arildo
Teles - PDT; Arolde de Oliveira - PFL; Celso Peça
nha - PFL; Clemir Ramos - PDT; Délio dos Santos
PDT; Denisar Arneiro - PMDB; Gustavo de Faria 
PMDB; Hamilton Xavier - PDS; Jacques D'Ornellas
- PDT; JG de Araújo Jorge - PMDB; Jorge Cury
PMDB; Jorge Leite - PMDB; José Colagrossi 
PMDB; José Eudes - PDT; José Frejat - PDT; Léo Si
mões - PFL; Leônidas Sampaio - PMDB; Mac
Dowell Leite de Castro - PMDB; Márcio Braga 
PMDB; Márcio Macedo - PMDB; Mário Juruna 
PDT; Osmar Leitão - PFL; Roberto Jefferson - PTB;
Saramago Pinheiro - PDS; Sebastião Ataíde - PDT;·
Sebastião Nery - PMDB; Sérgio Lomba - PDT; Si
mão Sessim - PFL; Wilmar Palis - PDT.

Minas Gerais

Aécio Cunha - PFL; Altair Chagas - PFL; Bonifá
cio de Andrada - PDS; Carlos Cotta - PMDB; Carlos
Eloy - PFL; Carlos Mosconi - PMDB; Cássio
Gonçalves - PMDB; Dclson Scarano - PDS; Emílio
Gallo - PFL; Emílio Haddad - PFL; Gerardo Renault
- PDS; João Herculino - PMDB; Jorge Carone 
PMDB; Jorge Ferraz - PMDB; José Carlos Fagundes
- PFL; José Machado - PFL; José Maria Magalhães
- PMDB; José Mendonça de Morais - PMDB; José
Ulisses de Oliveira - PMDB; Juarez Batista - PMDB;
Leopoldo Bessone - PMDB; Luís Dulci - PT; Luiz
Baccarini - PMDB; Luiz Guedes - PSB; Mário Assad
- PFL; Mário de Oliveira - PMDB; Milton Reis 
PMDB: Navarro Vieira Filho - PFL; Nylton Velloso
- PFL; Oswaldo Murta - PMDB; Paulino Cícero de
Vasconcellos - PFL; Raul Belém - PMDB; Raul Ber
nardo - PDS; Ronaldo Canedo - PFL; Ronan Tito
PMDB; Rondon Pacheco - PDS; Silvio Abreu 
PMDB; Vicente Guabiroba - PDS.

São Paulo

Adail Vettorazzo - PDS; Airton Sandoval- PMD-B;
Alberto Goldman - PCB; Alcides Franciscato - PFL;
Armando Pinheiro - PTB; Aurélio Peres - PC do B:
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Bete Mendes - PMDB; Caio Pompeu - PMDB; Celso
Amaral - PTB; Cunha Bueno - PDS; Djalma Bom 
PT; Estevam Galvão - PFL; Ferreira Martins - PPB;
Flávio Bierrenbach - PMDB; Freitas Nobre - PMDB;
Gastone Righi - PTB; Gióia Júnior - PDS; Herbert
Levy - PSC; Horácio Ortiz - PMDB; Irma Passoni 
PT; Israel Dias-Novaes - PMDB; João Bastos 
PMDB; João Cunha - PMDB; José Camargo - PFL;
Maluly Neto - PFL; Márcio Santilli - PMDB; Mar
condes Pereira - PMDB; Mário Covas - PMDB;
Mário Hato - PMDB; Mendes Botelho - PTB; Moa
cir Franco - PTB; Natal Gale - PFL; Nelson do Car
mo - PTB; Octacílio de Almeida - PMDB; Pacheco
Chaves - PMDB; Paulo Zarzur - PMDB; Plínio Arru
da Sampaio - PT; Raimundo Leite - PMDB; Ralph
Biasi - PMDB; Renato Cordeiro - PDS; Ricardo Ri
beiro - PFL; Salles Leite - PDS; Samir Achôa 
PMDB; Sólon Borges dos Reis - PTB; Tidei de Lima
PMDB.

Goiás

Irapuan Costa Júnior - PMDB; Iturival Nascimento
- PMDB; Joaquim Roriz - PMDB; José Freire 
PMDB; Juarez Bernardes - PMDB.

Mato Grosso

Bento Porto - PFL; Gilson de Barros - PDT; Jonas
Pinheiro - PFL; Márcio Lacerda - PMDB.

Mato Grosso do Sul

Levy Dias - PFL; Plínio Martins - PMDB; Ruben
Figueiró - PMDB; Sérgio Cruz - PT.

Paraná

Amadeu Geara - PDT; Ansclmo Peraro - PMDB;
Antônio Mazurek - PDS; Aroldo Moletta - PMDB;
Borges da Silveira - PMDB; Euclides Scalco - PMDB;
Fabiano Braga Cortes - PFL; Hélio Duque - PMDB;
!talo Conti - PFL; Luiz Antônio Fayet - PFL; Nelton
Friedrich - PMDB; Norton Macedo - PFL; Otávio
Cesário - PFL; Reinhold Stephanes - PFL; Renato
Bernardi - PMDB; Renato Johnsson - PMDB; Rena
to Loures Bueno - PMDB; Santinho Furtado
PMDB; Santos Filho - PFL; Valmor Giavarina 
PMDB.

Santa Catarina

Artenir Werner - PDS; Cacildo Maldaner - PMDB;
Dirceu Carneiro - PMDB; Ivo Vanderlindc - PMDB;
João Paganella - PDS; Nelson Morro - PFL; Odilon
Salmoria - PMDB; Paulo Melro - PFL; Saturnino
Dadan - PFL; Walmor dc Luca - PMDB.

Rio Grande do Sul

Augusto Trein - PDS; Darcy Pozza - PDS; Emídio
Perondi - PDS; Erani Müller - PMDB; Floriceno Pai-
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xão - PDT; Harry Sauer - PMDB; Hugo Mardini 
PDS; Ibsen Pinheiro - PMDB; Irajá Rodrigues 
PMDB; Jorge Uequed - PMDB; Júlio Costamilan 
PMDB; Matheus Schmidt - PDT; Nadyr Rossetti 
PDT; Nelson Marchezan - PDS; Nilton Alves - PDT;
Osvaldo Nascimento - PDT; Paulo Mincaronc 
PMDB; Rosa Flores - PMDB; Rubens Ardenghi 
PDS; Telmo Kirst - PDS; Victor Faccioni - PDS.

Amapá

Clarck Platon - PMDB; Geovani Borges - PFL;
Paulo Guerra - PMDB.

Roraima

Alcides Lima - PFL; Mozarildo Cavalcanti - PFL.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Rondônia

Olavo Pires - PMDB.

Pará

Ademir Andrade - PMDB; Carlos Vinagre 
PMDB; Vicente Queiroz - PMDB.

Maranhão

Cid Carvalho - PMDB; Vieira da Silva - PDS.

Piauí

José Luiz Maia - PDS; Ludgero Raulino - PDS.

Ceará

Carlos Virgílio - PDS; Orlando Bezerra - PFL; Sér
gio Philomeno - PFL.

Rio Grande do Norte

Antônio Floréncio - PFL.

Paraíba

José Maranhão - PMDB.

Pernambueo

Antônio Farias - PMDB; José Mendonça Bezerra
PFL; Osvaldo Coelho - PFL.

Alagoas

Nelson Costa - PDS; Sérgio Moreira - PMDB.

Sergipe

José Carlos Teixeira - PMDB.

Babia

Ãngelo Magalhães - PFL; Fernando Gomes
PMDB; Hélio Correia - PFL; Jairo Azi - PFL.
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Espírito Santo

Hélio Manhães - PMDB; Max Mauro - PMDB.

Rio de Janeiro

Alair Ferreira - PFL; Aloysio Teixeira - PMDB'
Eduardo Galil; Fernando Carvalho - PTB; Francisc~
Studart - PFL; José Maurício - PDT; Rubem Medina
- PFL.

Minas Gerais

Antônio Dias - PFL; Jairo Magalhães - PFL; Júnia
Marise - PMDB; Luiz Leal - PMDB; Manoel Costa
Júnior - PMDB; Marcos Lima - PMDB; Oscar Cor
réa Júnior - PFL.

São Paulo

Cardoso Alves - PMDB; Del Bosco Amaral _
PMDB; Diogo Nomura - PFL; Felipe Cheidde _
PMDB; Francisco Dias - PMDB; João Herrmann
Net? - PMDB; Paulo Maluf - PDS; Salvador Julia
nelh - PDS.

Goiás

lram Saraiva - PMDB; Jaime Càmara - PDS.

Mato Grosso

Maçao Tadano - PL; Paulo Nogueira - PMDB.

Mato Grosso do Sul

Harry Amorim - PMDB.

Paraná

Alceni Guerra - PFL; Alencar Furtado - PMDB;
Antônio Ueno - PFL; José Carlos Martinez - PMDB;
Mattos Leão - PMDB.

Santa Catarina

Fernando Bastos - PFL; Nelson Wedekin - PMDB;
Renato Vianna - PMDB.

Rio Grande do Sul

Aldo Pinto - PDT; Balthazar de Bem e Canto 
PDS; Hermes Zaneti - PMDB; José Fogaça - PMDB;
Pratini de Moraes - PDS.

Amapá

António Pontes - PFL.

Roraima

Júlio Martins - PTB.

o SR. PRESIDENTE (Humberto Souto) - Levanto a sessão, designan
do para a ordinâria de amanhã a seguinte:

VII. - ORDEM DO DIA
TRAMITAÇAO EM PRIORIDADE

Votação
1

PROJETO DE LEI N.o 4.369-B, DE 1981
votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 4.369-B, de 1981.

que estabelece normas de proteção à empreosa privada nacional produtora

GRANDE EXPEDIENTE

Oradores:

1 - Djalma Bom - PT - SP

2 - Aurélio Peres - PC do B - SP

de bens de capital e de serviços de engenharia; tendo pareceres: da Comis
são de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa, com emenda; e, da Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, pela aprovação, com adoção da emenda da Comissão de Constitui
ção e Justiça; e, da Comissão de Finanças, pela aprovação. Pareceres a
Emenda de Plenário: da Comissão de Constituição e Justiça, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; da Comissão de Economia.
Indústria e Comércio, pela aprovação contra o voto do Sr. Herberto Ramos:
e, da Comissão de Finanças, pela aprovação. (Do Senado F-edera1). - Rela
tores: Srs. Nilson Gibson, Valmor Giavarina, Hélio Duque e Nyder Barbosa

2

PROJETO DE LEI N.o 6.695-B, DE 1985
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.O 6.695-B, de 1985,

que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Agricultura o
crédito Implementar até o limite de Cr$ 47.374.500.000,00 para os fins que
especifica; tendo parecer, da Comissão de Fiscalização Financeira e Toma
da de Contas. pela aprovação. Parecer à emenda de plenário: da Comissão
de Fiscalização Financeira e Tomada de contas, pela rejeição. (Do Poder
ExeoutivoJ - Relatores; Srs. Furtado Leite, Prisco Vialllla e João Herculino.
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3

PROJETO DE LEI N.o 6.697-A, DE 1985

Votação, em discussão única do Projeto de Lei n.o 6.697-A, de 1986,
que dispõe sobre o ensino no Ministério da Aeronáutica; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicida
de : técnica legislativa; e, da Comissão de Segurança Nacional, pela apro
vaçao. (Do Poder Executivo,) - Relatores: Srs. Guido Moesch e ítalo ContL

4.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 236-A, DE 1984

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei Complementar n.O236-A,
de 1984, que declara não sujeitas à contribuição incidente sobre o produto
rural para o custeio do PRORURAL, as indústrias pesqueiras; tendo parece
res: da ComiJsão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridici
d2de e técnica legislativa; da Comissão de Trabalho, pela aprovação, com
emendas; e. da Comissão de Finanças, pela aprovação, com subemenda à
Em:mda n.o 1, da Comissão de Trabalho, e rejeição da de n.o 2. (Do Poder
Executivo.) Relatores: Srs. Jorge Arbage, Domingos Leonelli e Agnaldo
Timóteo.

5

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 414, DE 1986

Votaç~o, em discussão única, do Projeto de Resolução n.O 414, de 1986,
que autorIZa o Senhor Deputado Mário Juruna a participar de missão cultu
ral no exterior (Madri-Espanha). (Da Mesa.) - Relator: Sr. Leur Lomanto.

11

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 415, DE 1986

Votaç~o, em discussão única, do Prcjeto de Resolução n.o 415 de 1986
que autorIZa o Senhor Deputado Mário Juruna a participar de mi~ão cultu~
ral no exterior (Tripoli-Libial. (Da Mesa.) - Reiator: Sr. Leur Lomanto.

7

PROJETO DE LEI N.o 5.538-A, DE 1985

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.O 5.538-A, de 1985, que
reorganiza os Quadros de Oficiais Auxiliares da Marin-na; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade jurídicidade
e técnica legislativa; com emenda; e, das Comissões de segmança Nacio
nal e de Finanças, pela aprovação, com adoção da emenda da Comissão
de constituição e Justiça. (Do Poder Executivo.) - Relatores: 81'S. Nilson
Gibson, Sebastião Curió e Vicente Guabiroba.

TRAIlUTAÇAO ORDINARIA

Votação
8

PROJETO DE LEI N.O 1.810-A, DE 19l1ll

Votação, em cliscussão única, do Projeto de Lei n.' 1.810-A, de 1983. qUf
estabelece o piso salarial para o empregado da categoria. profissional dOf
meta!úrgic08; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, jurld1cidade e técnica legislativa; e das Comissões de
Trabalho e de Finanças, pela aprovação. (Do Sr. Djalma Bom.) - Relatores:
Srs. Osvaldo Melo, Francisco Amaral e Mendonça Falcão.

9

PROJETO DE LEI N.O 2. 324-A, DE 1983

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 2. 324..A, de 1983, que
alrera a redação do art. 1.° da LeI n.o 6.426, de 30 de junho de 1977. estabele
cendo novos critérios para exposição de obras de artes pela FUNARTE; tendo
pareceres: da C,)~ de Constituição e Justiça, pela constitucionalid.,d0,
juridicidade e técnica legislativa; e, das Comissôes de Educaçáo € Cultura
e de Finanças, pela aprovaçáo. (Do Sr. GOi'gônio Neto,) - Relatores: Srs.
Raymundo Asfóra, Eraldo Tinoco e Agnaldo Timótee.

10

PROJETO DE LEI N.o 3.515-A, DE 1984

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 3.515-A, de 1984, que
acrescenta alinea m ao art..W do Dec.:eto-lei n.o 73, de 21 de novembro d+]
1966, incluindo com</) obrigatórios segurOll contra danos materiais, incêndio e
roubo, de veículos automotores de via terrestre; tendo parecere.>: da Comissão
de constituição e Justiça, pela constitucionalidade, jurid!l.cidade e técnica
legislativa; e, das Comissões de Transportes e de FinançB.8, pela aprovação.
(Do Sr. Pauio Zarzur.) - Relatores: Srs. Nilson Gibson, Domingos Juvenil e
Mendonça Falcão.

11

PROJETO DE I..EI N.· ).. OO8-A, DE 1983

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 1.008-A, de 1983, que
altera o art. 81 da Lei n.o 4.604, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre
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crédito fundiário; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, jurídicidade e técnica legislativa; e, das Comissões
do Interior e de Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação. (Do Sr.
Inneu Colato.) - Relatores: Srs sarney Filho, Heráclito Fortes e Oswaldo
TrevIsan.

12

PROJETO DE LEI N.o 4.269-A, DE 19&4

votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.O 4.269-A, de 1984, que
dispõe a concessão, aos vigilantes, de passes de transporte coletivo e determina
outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e JUlJtiça.
pela constitucionalidade, juridicldade e técnica legislativa; e, das Comissões
de Transporres e de F'inanças, pela aprovação. (Do Sr. Bento Porto.)
R.elatores: 81'S. Raymundo Asf6ra, Pedro Gennano e Moyses Pimentel.

13

PROJl!ITO DE LEI N.O 1. 712-A, DE 1933

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 1.712-A, de 1983, que
revoga o art. 37 da Lei n.o 4.771. de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal;
rendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da COmissão do Interior, pela
aprovação, com Substitutivo e voto em separado do Sr. João RebeIlo. (Do
Sr. Siegtned Heurer.) -- Relatores: Srs. Otávio Cc&ário e Osvaldo Coelho

14

PROJETO DE LEI N.o 1.316-C, DE 1979

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 1.316-C, de 1979
que regulamenta o exercício da profissão de desenhista e determina outr~
providências; t~ndo pareceres: da Comissáo de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, jl1l'idícídade e técnica legislativa; e, das Comissôes de
Trabalho e de Finanças, pela aprovação. Pareceres à emenda de Plenário:
da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade
e téClúca legislativa; e, das Comissões de Trabalho e de Finanças, pela apro
vação. Pareceres à emenda oferecida em Plenário quando da reabertura ela
discussão: da Comissão de con~tituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa; e. das Comissões de Trabalho e de Finan
ças, pela aprovação. - Relatores: Srs. Luiz Leal. Adhemar Ghisi, Leorne
Belém, Otávio Torrecílla, José Melo, Floriceno paixão e Aécio de Borba.

15

PROJETO DE LEI N.o 3.252-A, DE 1980

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.O 3.252-A, de 1980, que
determina a reversão aos Municipios dos Territórios. das áreas de seu domí
nio expropliadas de acordo com () disposto no art. 2.° do Decreto-lei n.· 5.812.
de 13 de setembro de 1943; tendo pareceres: da Comissão de Constituiçãú
e Justiç.a, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação; e. da Comissão do Interior. pela aprovação. (Do
Sr. Júlio Martins.) - Rf'latoreg: Srs. Brabo de Carvalho e Inocêncio Oliveira.

16

PROJETO DE LEI N.o 2.195-B, DE 19iJ..3
Votação, em discus.,ão única, do Projeto de Lei n.o 2.195-B, de 1933, Que

autorúla a criaçáo do Flllldu para DesenvolvImento Integrado do Vale do
Rio Doce; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, jurídicidade e técnica legislativa; c, das CúIPJ.ssões do
Interior e de Finanças, pela aprovação. Pareceres à emenda oferecida em
Plenário: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalIdade,
jurídicidade, técnica legislativa e no mérito, pela aprovação, com lubemen
da, contra o voto do Sr. Brabo de CarvalhO; da Comissão do Interior, pela
aprovação, com adoçâo da subemenda da Comissão de Constituição e Justiça;
e. da Comissão de Fimmras. pela eprovaçuo. com adoção da subemenda da
Co:m.issão de Constituição e Justiça, com voto em separado do Sr. Nyder
Barbosa. (Do Sr. Jorge Carone.) - P.elatol'es: 81'S. Mário Assad, Domingos
Leonelli, Luiz Leal, Evandro Ayres de Moura e Nyder Barbosa.

17

PROJETO DE LE."'I N.o 1. 555-A. DE 1975

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.O 1.556-A, de 1975, que
Institui o Dia do Engenheiro-Agrônomo; tendo pareceres: da COlllÍSlláo de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e, da Comis
são de Educação e Cultura, pela aprovação com Substitutivo. (Do sr.
Pacheco Chaves.) - Relator: Sr. Jarbas Vasconnelos.

18

PROJETO DE LEI N.o 2.290-A, DE Hl83

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n." :J.290-A, de 1983, Que
inclui os mag:istrado,~ da Justiça Estadual que prestam serviços à Justiça

Eleitoral entre os segurados do SINPAS; tendo pareceres: da COlllÍSs!i.o de
Constituição e JUstiça, pela constitucionalidade, juridicldade e técnica l~gis

lativa; e das Comissões de Serviço Público e de Finanças, pela aprovação.
(Do Sr. Nilson Gibson.) - Relatores: 81'S. Valmor Giavarina, Gomes da. Sílva
e Fernando Magalhães.
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19

PROJETO DE LEI N.o 3.158-A, DE 1980

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 3.158-A, de 1980, que
determina que o valor da aposentadoria por invalldez de trabalhador vítima
de acidente do trabalho não seja inferior ao salário minimo vIgente na
região, quando tenha sido acometido de cegueira; tendo pareceres: da co
missão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, jurldicidade e
técnica legislativa; da Comissão de Trabalho pela aprovação, com emenda;
e, da Comissão de Finanças, pela aprovação, com Substitutivo. (Do Sr. Adhe
mar GhisL) - Relatores: Srs. Lázaro Carvalho e Auréllo Peres.

20

PROJETO DE LEI N.o l.&I:J-A. DE 1983

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.O 1.912-A, de 1983, que
autoriza o Poder Executivo a lllStituir o Programa Nacional do AipIm; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativ:.: e. das COJUÍlsóes de Al!l'Íeultlll'a e Política
Rural e de Fin8.nça.~ pela. aprovação. (D" Sr. Santinho Purtado.) 
Relatores: Srs. Gorgônio Neto, Marconde., PDreira c José Carlos FagIJnder..

21

PI1.OJETO DE LEI N.o 2.500-A. DE 1983

Votaç.ão. em discussão única, do Projeto de Lei n.o 2. 50a-A, de 1983, que
dispõe sobre a transformação da Federação das Escolas Superiores de
Ilhéus e ltabuna em Fundação Universidade Federal do Sul da Bahia e
dá outras provIdências; tendo pareceres: da Comissão de Constituiçátl e
Justiça, pela. constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, d~
Comissões de Educação e Cultura e de Finanças, pela aprovação. (Do Sr.
Jorge Vianna.) - Relatores: Srs. JOsé Tavares, Eraldo Tinoco, Fernando
Magalhães.

22

PROJETO Dl!: LEI N.· 1.7olO-A. DE 1983

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 1.740-A, de 1983, que
altera os arts. 841, 844, 846 e 847 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de maio de 1943, tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridici
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação; da Comissão de Tra
balho, pela aprovação, com Substitutivo. (Do Sr. Nilson Gibson.) - Rela
tores: Srs. Jorge Arbage e Júlio Costamllan.

23

PROJETO DE LEI N." a.741-A, DE 1933

Votação, em discussão única. Projeto de Lei n,o 2. 741-A, de 1983, que
preserva na situação de dependente o filho ~ue esteja cursando ensino su
perior, para fins de Imposto de Renda; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa; e, das Comissões de Economia, IndÚlltria e Comércio e de FInanças,
pela aprovação. (Do Sr. Santinho Furtado.) - Relatores: Srs. Jorge Arbage
e Pedro Sampaio.

24

PROJETO DE LEI N.o 3.773-A, DE 1984

Vdtação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 3.773-A, de 1984, que
tlstend,l aos securitários dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, com Substitutivo; e, das Co
missões de Trabalho e de Finanças, pela aprovação, com adoção do Subs
titutivo da Comissão de Constituição e Justiça. (Do Sr. Floriceno PlUxio.)
- Relatores: .Srs. José Tavares. sebastião Ataíde e Moysés PImentel.

25

PROJETO DE LEI N.o 6.028-A. DE 1982

Votação. em discussão única. do Projeto de Lei n.o 6.028-A, de 1982. que
altera a Lei da Ação Popular; tendo pareceres: da Comissão de Constitui
ção e Justiça, pela constitucionalidade, Juridicidade e técnica legislatiTa; e,
da Comissão de Defesa do Consumidor, pela aprovação, com emenda. (Do
Sr. Alberto Goldman.) - Relatores: Srs. Jooo Gllberto, Samir AchÔa.

26

PROJETO DE LEI N.o 2.392-A, DE 1983

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n,o 2. 392-A, de 1983,
que acrescenta parágrafo ao art. 146 da Consolidação das Leis do Trabalho
para dispor sobre a indenização de férias; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa; e, das Comissões de Trabalho e de Finanças, pela aprovação.
- Relatores: Srs. Nilson Gibson, Aurélio Peres e Agnaldo Timóteo.

27

PROJETO DE LEI N.o 2.974-A, DE 1983

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 2. 974-A, de 1983.
que dispõe sobre o exercício das profissões de Técnico e de Auxiliar Técnico
em Patologia Clínica; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Jus
tiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, das
Comissões de Trabalho e Legislação Social, e de Finanças, pela aprova.ção.
(Do Sr. Gustavo de Faria.) Relatores: Srs. Milton Reis, Vivaldo Frota
e José Carlos Fagundes.

28

PROJETO DE LEI N.o 2.883-A, DE 1983

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.O 2. 883-A, de 1988,
que acrescenta § 3.0 ao art. 133 do Decreto-Lei n.o 5.452, de 1.0 de maio
de 1943. que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade, e técnica
legislativa, com Substitutivo; e, da Comissão de Trabalho, pela aprovação,
com adoção do Substitutivo da Comissão de Constituição e J1l.'ltiça. - Rela
tores: Srs. José Tavares e Renan Calheiros.

29

PROJETO DE LEI N.o 2.996-A, DE 1983

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 2. 996-A, de 1983,
que inclui, dentre as prerrogativas dos sindicatos, a de instalar quadros de
avisos no recinto d8s empresas; tendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça, pela constitucionalldade, juridicidade e técnica legislativa;
e da Comissão de Trabalho, pela aprovação. Relatores: Srs. João Cunha e
Myrthes Bevilacqua.

30

PROJETO DE LEI N." 5.177-A, DE 1985

votação, em discussão única, do Projeto de Lei n." 5. 177-A, de 1985,
que permite a instituição de serviços de proteção e vigilância pelas entidades
que menciona; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça. pela
constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa; e da Comissão de segu
rança Nacional, pela aprovação. (Do Sr. 8amir Achôa.) - Relatores: Srs.
Armando Pinheiro e Ruben Fig·ueil'ó.

31

PROJETO DE LEI N.o 3.837-A, DE 1984

Votação, em diRcu8sã-o única. do Projeto de Lei n.o 3.837-A, de 1984,
que determina a inclusão de mlUllcipios do Estado da Bahia na área do
Poligono da 8 Secas; tendo pareceres: da. Comissão de Constituição e Justiça.
pela constitucionalldaâe. juriâicidade e técnica legislativa; da Comissão do
fnterior. peja aprovação. com emendas; e. da Comissão de Finanças, pela
apromção. "um aJoç:to tias emendas da Comissão do Interior. (Do Sr. RUy
Bacelar.) -- Relatores: Srs. Plinio Martins, João Rebelo e Fernando Maga
lhães.

32

PROJETO DE LEI N.o 3.216-A, DE 1984

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 3.216-A, de 1984,
que dispõe sobre a transposição dos o(;upantes de cargos de Agente Admi
nistrativo para a categoria de Técnico de Administração, no caso que
especifica; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, das Comissões de
Serviço Públlco e de Finanças, pela aprovação. (Do Sr. Carneiro Amaud.)
- Relatores: Srs. Nilson Gibson, NOi'Ser Almeida e Luiz Baccarín1.

33

PROJETO DE LEI N.o 797-A, DE 1979

Votação, em di"0118'"·0 única. do Projeto de IRi n.o 797-A, de 1979, que
dispõe sobre as cOlllpensaçõeó aos Municipios detentores de potenciais de
ener!)'b hidráulicn. explorados por cOI'cessionárias com sede em Estado
cl';".. ~'r~:,o, e drt:""n:i111 ('ulras providênci:1':': tendo pfLrpC0.l'Cs: da COTIlis..são ele
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa, com emendas; da Comissão de Minas e Energia, pela aprovação,
com adoção das emendas da Comissão de Constituição e Justiça; e. da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio. pela aprovação. - Relat{)l'i".s:
81'S. Cardoso Alves, Marcelo Cordeiro e Marcondes G?delha.

84

PROJETO DE LEI N.o 3.269-A, DE 1980

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.O 3.269-A, de 1980,
que fixa em 1 (um) salário mínimo regional o valor da aposentadoria dos
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trabalhadores rurais; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Jus
tiça, pela constitucionalidade, injuridicidade e técnica legislativa; da C{)mis
são de Trabalho, pela aprovação; e, da Comissão de Finanças, pela aprova
ção, com Substitutivo. (Do Sr. Paulo Lustosa.) - Relatores: Srs. Nelson
Morro, Francisco Rollemberg e Leorne Belém.

35

PROJETO DE LEI N.o 1.773-A, DE 1983

votação, em dIscussáo única, do Projeto de Lei n.O 1.773-A, de 1983, que
dá denominação ao aeroporto da cidade de Teresina, capital do Estado do
Piaui; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da Comissão de Trans
portes, pela aprovação. (Do Sr. Heráclito Fortos.) - Relatores: Bri. Jorge
Arbage e Sérgio Ferrara.

36

PROJETO DE LEI N.O 2.564-A, DE 1983

votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 2.5-64-A, de 1983, que
permite o uso de gás metano nos táxis e transportes cLlletivos; tendo pare
ceres; da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, j111'1
dicidade e técnica legislativa; e das Comissões de :Minas e Energia e de
Ciência e Tecnologia, pela aprovação. - Relatores: Srs. Antônio Dias, JaCto
Agripino e Maurilio Ferreira Lima.

37

PROJETO DE LEI N.o 3.448-A, DE 1984

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 3. 448-A, de ~984,
que destina às associações e demais entidades que proporcionem a pratica
de desportos parte dos dividendos devi.dos por sociedades por ações e JR"es
critos na forma do art. 287, n, a, da Lei n.o 6.404, de 15 de dezembro de
1976; tendo pareceres; da Comissão de Constituição e Justiça, pela. consti
tucionalidade, juridicidade, técnica le3islativa e, no mérito, pela aprovaç,w;
e da Comissão de Esporte e TurIsmo, pela aprovação. (Do Sr. Márcio Braga..)
- Relatores: Srs. Júlio Martins e Hélio Manhães.

38

PROJETO DE LEI N.o 1. 677-A, DE 1983

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 1.677-A, de 1983, que
altera a redação do art. 543 da consolidação das Leis do Trabalho; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa; e, da Comissão de Trabalho, pela aprovação.
(Do Sr. Renan Calheiros,) - Relatores: Srs. Brandão Monteiro e Edme
Tavares.

39

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.o 376, DE 1985

votação, em discussão única, do Projeto de Resolução n.O 376, de 1985,
que cria Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a Invasão
no mercado de latas por multln8.ClOnal com o propósito de fazer dumping
para obtenção do monopólio do mercado. (Do Sr. Nilson Gibson.)

40

PROJETO DE LEI N.o 5.346-A, DE 1985

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 5.3'!6-A, de 1985, que
autoriza o Poder Executivo a conceder pensão especial a Dona Risoleta
Neves; tendo pal'eceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da Comissão de Finanças,
pela aprovação. (Do Sr. Jorge Carone.) - Relatores: Srs. Arnaldo Maciel
e Luiz Leal.

41

PROJEI'O DE LEI N,o 3.386-A, DE 1984

votação, em diScussão única, do Projeto de Lei n." 3.38B-A, de 1984, que
isenta de despesas de registro as entidades sOClais; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa; c, da Comissão de Finanças, pela aprovação, lDa Sr."
Irma Passoni) Relatores. Srs. JOJ'ge Arbage e Moysés Pimentel.

42

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 212-A, DE 1981

VOÜtção, em discussão única, do P.ojeto de Lei Complementar n.o 212-A,
de 1981, que altera a redação dos arts. 2." e 15 da Lei Complementar n.O 11,
de 25 de maio de 1971, que 111stitui o Programa de Assistência ao Traba
lhador Rural, e dá outr:1S providênelas; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiçl1., pela constitucioaalidade, juridicidade e técnica legis-

lativa; e, das Comissões de Trabalho e de Finanças, pela aprovação. (Do
fJl". P,'dl'O Corrêa.) __ o I~elatoN's: 81'S. Gomes c1a Silva, Júlio Campos e Luiz
Baccarini.

43

pgOJETO DE LEI N." 1.·l(]9-A, DE 1983

Votação. em discussão única, do Projeto de Lei n.o 1 A09-A, de 1983, que
autoriza o Pode!' Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Mato Grosso
do Sul, e dá outras providências; tendo pareceres; da Comissão de Consti
tuição e Justiça, ppla Constitucionalidade, juridicida'le e técnica legislativa;
e, das Comissôes âe E<.iltca~'ão e CUltura e de F'inanças, pela aprovação. (Do
Sr. \lh'r 11 C(J~ln:)L1.-1 H.(~;1.tnrf':: 21'5 Arn~ldo !\rlc~el. Celso Pe,:,snha e
~(;rgiu Cruz

H

PROJETO DE LEI N.O 2.639-A, DE 1983

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n." 2.BSg-A, de 1983, que
di~.põe sobre a remuneração de profissionais diplomados em Psir,0]0r;ia:
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela const1tuciLllla
lidade, juridicidade e técnica legislativa; da Comissão de Trabalho, 1"'la
aprovação, com emenda; e, da Comissão de Finanças, pela aprovação, com
adoção da emenda da Comissão de Trabalho. (Do Sr. Octacílio Almeida.)
- Relatores: Srs. Gerson Peres, Cássio Gonçalves e Floriceno Paixão.

45

PROJETO DE LEI N.o 2.819-A, DE 1933

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 2. 819-A, de 1033,
que institui o seguro-educação m.s condições que especifica; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnka legislativa; da Comissão de Educação e Cultura. pela aprovação. com
emenda; e, da Comissão de Finanças, j)Bla aprovação, com Substitutivo. <Do
Sr. M:í.rcio Braga.) - Relatores: 81'S. Ademir Andrade, AriJdo Tel,"s e lra.i"
Rodrigues.

46

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o ISl-A, DE 1984

Votação, em discussfiO única, do Proj~to de LO Complchwntal' n.o 1S1-A,
de 1984, que dispõe sobre prorrogação de prazo para cadastramento de traba
lhadores rurals junto ao prs, fixa critério para contribuição dos empregado
res rurais ao programa e dá outras provid0ncias; te1l<.lu pareceres: da Comis
são de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa deste e da emenda do autor; e, das Comissões do Interior e de
Trabalho, pela aprovação deste e da emenda do autor. (Do Sr. Theodoro
Mendes.) - Relatores: Srs. Jorge Carone, José Carlos Vasconcelos e Márcio
Lima.

47

PROJETO DE LEI N.o 4.347-A, DE 1984

Votação, em discussão única, do Projeto tie Lei 11.° 4.347-A, de 1984,
que concede ao Propagandista e ao Vendedor de Produtos Farmacêuticos o
t1treito ao adicional de insalubridaC:e e a aposentadoria especial; tendo pare
ceres: da Ccmissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa; e, das Comissões de Trabalho e de Fino.nç.as,
pela aprovação. (Do Sr. Floriceno Paixão.) - Relatores: 81'S. Hamilton
Xavier, Sebastião Ataíde e Sérgio Cruz.

48

PROJETO DE LEI N.o 4.797-A, DE HJ84

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.O 4.797-A, de 1984, que
aliera a alinea e do art. 6. 0 da Lei n.o 4.117, de 27 de agosto de 1962 que
"institui o Código Brasileiro de Telecomunicações"; tendo pareceres: da Co
missão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa; e da Comissão de Comunicação, pela aprovação. (Do Sr.
.José Maria Magalhães.) - Relatores: Srs. José Burnett e Francisco Amaral.

49

PROJETO DE LEI N.o 2.075-B, DE 1979

V'Jtação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 2.075-B, de 1979,
que introduz alterações no Código de Mineração; tendo pareceres: da Co
missiio de constituição e Justiça, pela COnstitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, com substitutivo; e, da Comissão de Minas e Energia,
pela aprovação, com adoção do substitutivo da Comissão de Constituição
e .Justiça. Pareceres à emenda oferecida em Plenário: da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa;
e. da Comissão de Minas e Energia, pela rejeição. (Do Sr. Adroaldo Cam
pos.) - Relatores: Srs. Francisco Benjamim, Mauricio Fruet e Léo Simões.
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50

PROJETO DE LEI N.o 641-B, DE 1983

Votnção, em di.sGussão única, do Projeto de Lei n.O 641-B, de 1983, que
institui a Semana do MotorisLa e determina outras providências; tendo
pareceres: (la Comissão de Constituição e Justiça, pela cOIll',Litucionalidade,
juriclicidade e técnica legislativa, com emendas; e, da Comíssão de Trans
portes, pela aprovação, com adoção das emendas da Com'Lssão de Consti
tuição e Justiça. Pareceres à emenda oferecida em PlenáTio: da Comissão
de ConstHuiçüo e Justiça, pcl a constitucionalidade, juridicidade e técnic>l
legislativa; e, da Comissão de Transportes, pela aprovação. (Do Sr. Vicente
Queiroz.) - Relatores: Srs. Raimundo Leite, Carlos Feçanha e Lázaro
Carvalho.

51
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.o 10, DE 1983

Votação, em discussão única, do Projeto de Resolução n.o 10, de 1983,
que dispõe sobre a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a apurar os compromissos internacionais assumidos pelos Srs. Ministros
da Fazenda e do Planejamento com o Fundo Monetário Internacional, sobre
o volume, prazo e aplicações da dívida externa brasileira e a responsabi
lidade do governo do Pais sobre a referida dívida, os meios e prazos para
sua renegociação. (Do Sr. Oswaldo Lima Filho.)

52

PROJETO DE LEI N.o 2.561-A, DE 1983

VOLação, em discussão única, do Projeto de Lei n.O 2.561-A, de 1983,
que dispõe sobre a emissão de uma série especial de selos, em homenagem
ao jurista e pensador político Alberto TOlT~s; t~ndo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa; e, das Comissões de Comunicação e de Finanças, pela aprovação.
(Do Sr. Oswaldo Lima Filho,) - Relatores: Srs. Júlio Martins, Gióia
Júnior e Moysés Pimentel.

53

PROJETO DE LEI N.o 1.745-A, DE 1983

Votação, em discussão única. do Projeto de Lei n.o 1.745-A, de 1983,
que introduz alteração na Lei n.O 6.223, de 14 de julho de 1975, que dispõe
sobre a fiscalização financeira e orçamentária da União pelo Congresso
Nacional, e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emenda; e, da Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de
contas, pela aprovação com emenda. (Do Sr. Herbert Levy.) - Relatores:
Srs. João Gilberto e Augusto Trein.

54

PROJETO DE LEI N.o 91-A, DE 1983

. Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 91-A, de 1983, quc
Isenta de Imposto de Renda os rendimentos decorrenws do pagamcnto
em dinheiro de férias e de licença-prêmio; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa; e, das Comissões de Economia, Indústria e Comércio e de Finan
ças, pela aprovação. (Do Sr. Evandro Ayres de Moura.) - Relatores:
Srs. Jorge Arbage, Alencar Furtado e Fernando Magalhães.

55

PROJETO DE RESOLUÇãO N.o 218, DE 1984

Votação, em discussão única, do Projeto de Resolução n.O 218, de 1984,
que cria a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as
distorções existentes no Setor da Construção Civil que possam ensejar a
manipulação de preços e a formação de cartéis. (Do Sr. França Teixeira.)

56

PROJETO DE LEI N.o 1. 741-A. DE 1H83

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.O 1. 741-A, de 1983,
que institui a estabilidade no emprego nas condições em que menciona, e
dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; da
Comissão de Trabalho, pela aprovação, com emenda; e, da Comissão de
Finanças, pela aprovação, cem adoção da emenda da Comissão de Traba
lho. (Do Sr. !<'mncisco Amara!.) - Relatores: 81'S. Júlio !lIartins, Luiz
Henrique e Floriceno Paixão.

57
PROJETO DE LEI N.o 3.19B-A, DE 1980

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.O 3.196-A, de 1980, que
acrescenta incisos ao art. 9.° da Lei n.o 1.079, de 10 de abril de 1950, que
define os processos de responsabilidnde e regula o re,pectivo processo de
julgam~nto; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e .Justiça, pela
constitucionalidade. juridicidade técnica legislativa e, no mérito. pela apro-

vação; e, das Comissõl~s de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas e
de Finanças, pela aprovação. (Do Sr. Tidei de Lima.) - ~Relatores: Srs. Go
mes da Silva e Vicente Guabiroba.

58

PROJETO DE LEI N." 511-A, DE 1933

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei 11.° 511-A, de 1933, que
acrescenta parágrafo ún:co ao [\rt. 6.° da Lei n.o 5. :545. de lO de dezembro
de 1970, que estabelece diretrizes para a classificação de cargos do serviço
civil da União e das autarquias federais, e di outras providéncms; tendo p'.l
receres: da Comissão de Constituiçiio e .Justiça, pe!a constltl1c:onalidade,
juridicidade e técnica legislutiva, COlll substitutivo; e, das Comissões de Ser
viço Público e de Fi::anps, pela aprovação, com adoção do subsLltutivo da
Comisr.áo de Constituição e Justiça. I Do Sr. Inocêncio Oliveira.) - Rela
tores: Srs. Jorge Carone, Myrthes Bcvilacqua e Sérgio Cruz.

59

PROJETO DE LEI N.o 3.699-A, DE 1980

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 3.699-A, de 1980,
que acrescenta parágrafo único ao art. 488 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1.° de maio de 1943; tendo
pareceres; da Comissão de Constituição Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa; ~, da Comissão de Trabalho, pela apro
vação, com Substitutivo. Pareceres ao Substitutivo de Plenário: da Comissão
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa; e da Comissão de Trabalho e Legislação Social, pela rej~ição, por
prejudicialidade. Relatores: Srs. Elquisson Soares e Joaci! Pereira.

66

PROJETO DE LEI N.o 4.804-A. DE 1984

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 4.804-A, de 1984,
que dispõe sebre o aproveitamento d~ recursos naturais para a produção de
energia, a cargo dos proprietários rurais, e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa; e, das Comissões de Minas e Energia e de
Finanças, pela aprovação. (Do Sr. Horácio Ortiz.) - Relatores: Srs. osvaldo
Melo, Genésio de Barros e Aécio de Borba.

61

l?ROJETO DE I,EI N.o 5.290-A, DE 1985

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 5.290-A, de 1985,
que dá nova redação aos arts. 17, 18 e 19 do Decreto-lei n.o 512, de 21 de
março de 1969, que "regula a Polftica Nacional de Viação Rodoviária, fixa
diretrizes para a reorganização do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, e dá outras providências", tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação; e, da Comissão de Transportes, pela aprovação.
(Do Sr. .João Alberto de Souza,) - Relatores: 81'S. Gerson Peres e LáZaro
Carvalbo.

62

PROJETO DE LEI N.o 2.543-A, DE 1979

votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 2.543-A, de 1979,
que obriga as entidades que específica publicarem mensalmente balancetes
elucidativos de suas atividades e determina outras providências; tendo pare
ceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela. constituciona.Iidade, inju
ridicidade e falta de técnica legislativa; e, da Comissão de Economia, Indús
trin ?, Comércio. pela aprovação" cem substitutivo. (Do Sr. Tidei de Lima,)
- Relatores: Srs. Djalma Bessa e Celso Sabóia.

63

PROJETO DE LEI N." 5.038-A, DE 1985

Votação, em discussão única, do Projeto de LeI n.o 5.038-A, de 1985,
que altera a Lei n.O 4.368, de 23 de julho de 1964, para considerar feriado
bancário o dia 28 de agosto; tendo pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da
Comissão de Trabalho, pela aprovação. (Do Sr. Marcondes Pereira.) 
Relatores: Srs. Jorge Carone e Farabulini Júnior.

64
PROJETO DE LEI N.o 5.281-A, DE 1985

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 5.281-A, de 1985,
que autoriza o Pod~r Executivo a criar o Ministério do Bem-Estar do :Menor;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa, contra o voto do sr. Brabo de
Carvalho; e, das Comissões de Educação e Cultma e d~ Finanças, pela
aprovação. (Do Sr. Marcondes Pereira.) - :Helatores: Srs. Guido Moesch,
Emílio Haddad e Fernando Magalhães.
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65

PROJETO DE LEI N." 5.532-A. DE 1935

votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 5.532-A de 1985,
que dispõe sobre a profissão de trabalhador de bloco e determina outras
providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, das Comissões de
Trabalho e de Finanças, pela aprovação. (Do Sr. Maluly Neto.) - Relatores:
Srs. Nilson Gibson, Amadeu Geara e Sérgio Cruz.

66

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.O H-A, DE 1979

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei Complementar n.o 14-A,
de 1979, que estabelece a Região Metropolitana de Vitória, e determina
outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda; e,
das Comisssões do Interior e de Finanças, pela aprovação, com adoção da
emenda da Comissão de Constituição e Justiça. (Do Sr. Theodorico Ferraço.l
- Relatores: Srs. José Carlos Vasconcelos e José Carlos Fagundes.

67

PROJETO DE LEI N.o 6.374-A. DE 1985

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 6.374-A, de 1985, que
dispõe sobre a ?:egulamentação do art. 208 da ConstitUiÇão Federal, e dá
outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com emendas; da Comissão de Serviço Público, pela aprovação,
com adoção das emendas da Comissão de Constituição e Justiça; e, da
Comissão de Finanças, pela aprovação. (Do Sr. Octacilio de Almeida.) 
Relatores: Srs: José Melo, Homero Santos e Luiz Leal.

68

PROJETO DE LEI N.o 1.207-A, DE 1979

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 1.207-A, de 1979,
que dispõe sobre a obrigatoriedade da organização de Cooperativas Esco
lares nos estabelecimentos oficias do ensino de 1.0 e 2.° graus; tendo pare
ceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa; da Comi""ão de Educação e Cultura, pela
aprovação, com emendas; e, da Comissão de Finanças, pela aprovação, com
adoção das Emendas n.OS 1 e 2 da Comissão de Educação e Cultura. 
(Do Sr. Theodorico Ferraço) Relatores: Srs. Jorge Arbage, Bezerra de Melo
e Vicente Guabiroba.

69

PROJETO DE LEI N.o 4.927-A, DE 1981

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 4.927-A, de 1981,
que autoriza o Poder Executivo a instit uir a Fundação Universidade Federal
do Oeste Paulista. no Estado de São Pauio; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa; e das Comissões de Educação e Cultura e de Finanças, pela
aprovação. - (Do Sr. Tidei de Lima.) - Relatores: Srs. Gorgônio Neto,
Francisco Amaral e Aécio de Borba.

70

PROJETO DE LEI N.o 1. 474-A, DE 1983

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.O 1. 474-A, de 1983.
que autoriza o Executivo a criar o Tribunal de Justiça do Território Federal
do Amapá, e dá outras providéncias; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa; e, da Comissão de Finanças, pela aprovação. - <Do Sr. Geovani
Borges.) - Relatores: Srs. Hamiltoll Xavier e Jayme Santana.

71

PROJETO DE LEI N.o 1.8.55-A, DE 1983

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.O 1. 855-A, de 1983,
que allera a denominação do Centro Politécnico da Universidade Federal
do Paraná, para Centro Politécnico "Ministro Flávio SupIicy de Lacerda";
tendo pareceres: da Comissão de COllstitUição e Justiça, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, da Comissão de Educação e
Cultura, pela aprovação. (Do Sr. Oscar Alves.) - Relatores: Srs. Guido
Moesch e Dionísio Hage.

72

PRO.JETO DE LEI N.o 3.1I6-A, DE 19B4

Votaçáo. em discussão única, do Projeto de Lei n.O 3.llB-A, de 1984,
que institui o 13.0 -salário-férias e o 13.0 -salário-provento aos servidores
públicos civis, militares e autárquicos, não sujeitos ao regime jmidico da
CLT; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, das Comissões de Serviço
Público e de Finanças, pela aprOvação. (Do 81'. Theodorico Ferraço.)
Relatores: Srs. Nilson Gibson, GOmes da Silva e Sérgio Cruz.

73

PROJETO DE LEI N.o 1. 960-A, DE 1983

Votação, em discussão única, do Projeto de Lei n.o 1.960-A, de 19B3,
que dispõe sobre a criação e instalação de Superintendência Regional do
INAMPS no Território Federal do Amapá, e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com emenda; da Comissão de Saúde,
pela aprovar;áo com adoção da emenda da Comissão de Constituição e Jus
tiça; e, da Comissão de Finanças, pela aprovação. (Do Sr. Geovani Bor
ges.) - Relatores: Srs. Júlio Martins, Leônidas Rachid e Vicente Gua
biroba.

a
PROJETO DE LEI N.o 4.180-B, DE 1980

Votação, em segunda discussão, do Projeto de Lei n.o 4.180-B. de 19nO, que
'acrescenta parágrafo único ao art. 237 do Código de Proeesso Civil". (Da
Comlssáo de Constituição e JUstiça.)

75

PROJETO DE LEI N.o 1.290-B, DE 1975

Votação, em segunda discussâ<J, do Projeto de Lei n.o 1.290-B, de 1975. que
"institui o iimite mínimo para o valor das pensões vitalícias e temporária.'
ae que trata a Lei n." 3.373, de 12 de março de 1958, e determina outra"
providências". (Da Comissão de Trabalho'>

76
PROJETO DE LEI N.o 2.455-B, DE 1983

Votação, em segund't discussão, do Projeto de Lei n.o 2.455-B, de 1933,
que regul't a convocação de suplentes para as Cámaras Municipais que
tiverem sua composição ampliada e d.i. outras providências. (Do Sr. Norton
MaceGol.

77

PROJETO DE LEI N.o 3.388-B, DE 1980

Votação, em segunda discussáo, do Projeto de Lei n.o 3.388-B, de 1980
que acrescenta incisos ao art. 473 da CLT. (Do Sr. Freitas Nobre.)

78
PROJETO DE LEI N.o 3.996-B, DE 1984

Votação, em segunda discussão, do Projeto de Lei n.o 3. 996-B, de 1984.
que decIal'll. de utilidade pública a Academia Sorocabana de Letras, com sede
em 801'0caba, no Estado de São Paulo. (Do Sr. Theodoro Mendes.)

79

PROJETO DE LEI N.o 422-B, DE 1983

Votação, em segunda discussão_ do Projeto de Lei n.o 422-B, de 1983, que
disciplina o reflorestamento com a utilização de erva-mate. (Do Sr. Borge~

da Silveira.l
80

PROJETO DE LEI N.o 4.563-B, DE 19B4

Votação em segunda discussáo, do Projeto de Lei n.O 4.563-B, de 1984,
que revoga o art. 38 da Lei n.o 6.515, de 26 de dezembro de 1977. que regula
os casos de dissolução da soc:edade conjugal e do casamento, seus efeito~

e respectivos processos e dá outras providências. (Do Sr. Irineu BrzesinskU

81
PROJETO DE LEI N." 2.B69-B, DE 19BO

Votação, em segunda discussão, do Projeto de Lei n.o 2.869-B, de 19BO.
que denomina Refinaria Monteiro Lobato a Refinaria de Paulinea no Estadl'
de São Paulo.

82
PROJETO DE LEI N.o 218-B, DE 1979

Votação. em ~.egunda discussão, do Projeto de Lei n.O 218-B de 197~
qu~ "assegura a perrnanecência no emprego ao trabalhador read~pt,ado e~
virtude de acidente. e dá outras providências". (Da Comissão de Constituição
e Justiça,)

83

PROJETO DE LEI N.o 1.651-C, DE 1983

V~ta~ão, em segunda discussã". do Projet.o de Lei n." 1. 66l-C. de :983,
que dlspoe sobre o Cl'lme de leE-"-l1t')lIallldade em razão de cor. raça ou
etma; tendo parecer, da COl1l1s&ão de Educação e Cultura emitido em audiên
cia. pela aprovaçiio. (Da Comissãn de Constituição e Ju~liça.l lDo Sr..'\.bdia.
Nascimentol. - He1atores; 81'S. N,lson Gibson. Rómulo Gall'ão.

81

PROJETO DE LEI N.o 3. 759-B, DE 19UO

Votação. em segundo cliEcuc_sáo. do Projeto de Lei n." 3. 759-D, de 1980.
que dã nova redação ao ;; 1.0 do art. 27 ,10 D~creto-Iei n." 3. 3G~. de 21 de
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Junho de 1941, que "dispõe sobre de<,~(pr(\priações por utilidade Í)ública", e
dá ou tras providências.

85

PROJETO DE LEI N.o 3.767-B, DE 1980

Votação, em segunda discussão do Projeto de Lei n.O 3.767-B, de 1980, que
introduz parágrafo único ao art. 218 d" Código Comercial ~ altera a reLlaçáo
do item V do art. 3." da Lei da Economia Popular.

86
PROJETO DE LEI N.o 1.536-B, DE 1983

Votação, em scg'unda di3cussão, do Pro,ieto de lei n.o 1. 536-B, de 1933,
que dispõe sobre a inclusão dos membros que especifica, nas delegações
oficiais brasileiras às Conferências Internacionais do Trabalho promovidas
pela 01'1'.

87
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.o 172-B, DE 1984

Votação, em segunda discussão, do Projeto de Resolução n.o 172-B, de
1984, que "cria a Comissão do Negro". (Da Mesa.) (2.· Sessão,)

88
PROJETO DE LEI N.o 3.114-B, DE 1976

Votação, em segunda discussão do Projeto de Lei n.o 3. 114-B, de 1976,
que "acrescenta parágrafo ao art. 1.0 do Decreto-lei n.o 999, de 21 de outubro
de 1969, reduzindo em 50% a Taxa Rodoviária única para motoristas pro
fissionais oroprietários de apenas um veículo".

89
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o 1a-B, DE 1979

Votação, 2m segunda discussãO, do Projeto de Lci Complementar n." la- n,
de 1979, que dispõe sobre o direito de defesa, assegurado no art. 153, § 15 da
Constituição Federal; tendo parecer, da Comis,Jo de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, jlll'idicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação.

90

PROJETO DE LEI N.o 3.786-B, DE 1980

Votação, em segunda discussão, do Projeto de Lei n." 3. 786-B, de 1980,
que define como crime de corrupção passiva solicitarem ou receberem pre
sentrs o., governantes municipais, estaduais e federais, e os dirigentes de
autarquias, sociedades de economia mista ou empresas públicas. (Do ar
Adhemar Santillo.J

91

PROJETO DE LEI N.O 4.943-B, DE 1981

Volação, em segunda discussão, do Projeto de Lei n.o 4.943-B, de 1981.
qu~ institui o Dia do Comerciário. a ser cr:mcmora(lo anualmente, na data
que especifica. (Do Sr. Rubem Figuciró.)

92

PROJETO DE LEI N.O 5.464-B, DE 1981

Vctaçiio. em segunda discussão, do Projeto de Lei n.o 5.46!-B, de 1981.
que dispoe ,ol)re o procesBo da concordatE. e da falência rD) SI'. Octacilio
Almeidn\.

93

PROJETO DE LEI N.o 435-B, DE 1983

Votação, em segunda discussão, do Projeto de Lei n.o 435-B, de 1983,
que dispõe sobre o pagamento de juros e correção msnetária nas dividas
pagas com atraso pelo Podpr Público. IDo Sr. Bnrges da Silveira).

94

PROJETO DE LEr N.O l.U21-B. DE 1983

Votação, em segunda discussão, do Projeto de Lei nO 1.821-B, de 1083,
que rt'gula o afastamento e a substituição de juizes eleitorais. IDo Sr. Nilson
Gibson.)

95

PROJETO DE LEr N.O 1.905-B, DE 1983

Votação, em segunda discussão, do Projeto de Lei n.o 1.905-H, de 1983
que declara de utilidade pública a "Associação Comunitária Santo Inácio c\(o
Loyola", com sede em Curitiba. no Estado do Paraná.

96

PROJETO DE LEI N.o l.491-B, DE 1983

Votação. em segunda discussão, do Projeto de Lei n.o 1.491-B, de 1983, que
declara de utilidade pública a entidade assistencial. "Os Seareiros", sediada
em Campinas, Estado de São Paulo (Do Sr. Francisco Amaral.l

97

PROJETO DE LEI N° 4.500-B. DE 1984

Votação, em segunda discussão, do Projeto de Lei n.o 4.500-B, de 1984,
que declara de utilidade pública a Fundação Educacional de Ituiutaba 
Minas Gerais. (Do Sr. Fued Dib.)

98

PROJETO DE LEI N.o 563-D, DE 1975

Votação, cm segunda discussão, do Projeto de Lei n." 5G3·D, de 1975. que
regula o protesto de titulos, S3U cancelamento e sustação, e dá outras provi
dências; tendo parecer, às emendas de Plenário (2." discussão), da Comissão
de Constituição e Justiça, pela constit:icionalidade, ,iuridicidade, técnica legis
lativa c, 110 mérito. pela ",-provação das de n.os :2 c 3 c rejeição da de n." I.
CDo Sr. Francisco Amara]). Rclator: Sr. Gorgónio Neto.

V9

PROJETO DE LEI N.o 1.455-B, DE 1983

Votação, em segunda discussão, do Projeto de Lei n.O 1.455-B, de 1983,
({ue pruíbe a instalação de seções e1<;iLcllais em empresas inductrial ou agrí
cola, alterando a redação do § 5.° do art. 135 do Código Eleitoral.

100

PROJETO DE LEI N.o 2.745-C, DE 1980

Votação. em segunda discussão, do Projeto de Lei n.O 2.745-C, de 1980,
rl'.l~ acrc~t:ellta itenl ao art. 648 do Código de Proccs.:>o Civil que cuida do~

bens absolutamente impenhoráveis. (Da Comissão de Constituição e Justiça,)

101

PROJETO DE LEI N.o 3.778-B, DE 1980

Votaçáo. em segunda discussáo, do Projeto de Lei n.O 3. 778-B, de 1980,
que autoriza a venda de imóveis da Rede Ferroviária Federal S.A., situados
na cidade mineil'a de Ilajubá. (Da COmissáo de Constituição e Justiça.\
- Relator: Sr. Bonifácio de Andrada.

102

PROJETO DE LEI N.o 712-C, DE 1983

Votação, em segunda discussão, do Projeto de Lei n.O 712-C, de 1983.
que "dispõe sobre o trabalho do meDOl' sem qualificação profissional. em
regime especial". (Da Comissáo de Trabalho.)

103

PROJETO DE LEI N.o 3.079-B, DE 1984

Votação. em segunda discussão, do Projeto de Lei n.o 3.079-B, de 1984
que "dispõe sobre a não concessão de fiança na hipótese de crime de con
trabando". (Da Ccmissão de Constituição e Justiça.)

104

PROJETO DE LEI N.o 822-D, DE 1975

VOlação, em segunda dlscussão, do Projeto de Lei n.O 822-D, de 1975,
que dislJóe sobre a profissão de fotógrafo e dá outras providências. Pare
ceres ao Substitutivo Oferecido em Plenário, em 2.· Discussão: Da Comissão
de Constituw;':o e Justiça, pela constitucionalidade, juridlcldade e t€cnica
legislativa; e. da Comissão de Trabalho, pela aprovação. (Do Sr. Adhemar
GhisLJ Relatores: Srs. Júlio Martins e Osmar Leitão.

105

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o aO-B, DE 1933

Votação, em segunda discussão, do Projeto de Lei Complementar n.O 80-B,
de 1983, que "dá nova redação aos arts. 4.0 e seu parágrafo único e 5.°
da Lei Complemetar n.O 11, de 25 de maio de 1971, que institUi o ProgJ'ama
de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL)". (Do Sr. Amaury
Müller.)

106

PHOJETO DE LEI N.O 3.84li-A, DE 19BO

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.o 3.a45-A de 1980
que Imprime nova redação ao capnt do al't. 557, da Lei n.o 5.869, 'de 11 d~
janel!O de 1973 - Código de PrOcesso CiVil -, dispondo $Obre agravo; tendo
parecer: da Comi&eão de Constituição e JustIça, pela constitucionalidade
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pcla »provaç.ão. (Do Sr. Adhe
mar Glllsi.J
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107

PROJETO DE LEI N,0 3.996-A, DE 1980

Votação, em primeira discussão, do Projeto de L€I n.· 3.!J{)6-A, de 1980, qll~

acrescenta item VI ao art. 3.0 da L€I n.o 5.878, de 11 de maio de 1973, que
"dispõe sobre a F1llldação Instituto BrasHeiro de Geografia e Estati,tica -
IBGE, e dá outras providências"; tendo pareceres; da Comissão de Constitui
ção e Justiça, pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa; da
Comissão de E:iucação e Cultura, pela. aprovação, com voto em :"eparado,
favorável. do Sr, João Hercul1no; e, da Comissão de Fin!Ulças, pela rejeição
(Do Sr. GiólR Júnior,)

108

PROJETO DE LEI N.· 4.002-A, DE 19aO

Votação, em primeira discussão, do Pro.leto de Lei n. 4.002-A, de 1980, que
regula o exercício da profissão de garimpeiro, e dá outras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa; da Comissão de Trabalho, pela rejeição;
e, da Comissão de Finanças, pela aprovação. (Do Sr. Henrique EduardO
Alves.> - Relatm: Sr. Luiz Baccaríni.

109

PROJETO DE LEI N,o 2.237-A, DE 1983

Votaçáo, em primeira dilcussão, do Projeto de Lei n.O 2.287-.~, de 198;J, que
r1â nova redação ao "capuL" do art. 77 da L€I n." 6,015, de 31 dt' dezembro de
1973 - Registros Públicos; tendo parecer, da Cnrnis.sf,o de Constitnlção e
Justiça, p€la constítllcionalic1flde, juridicidllde, téenira leb'ü.lf"t;va e, no mér1t.o,
pela aprovação. (Do Sr. José Camargo,) - Relator: Sr. Rondon Pacheco.

110

PROJETO DE LEI N? 3,013-n, DF. 1930

Votação, em prtmeira di~cUS5íl(), do Projeto de Lei na a.013-B, de 1980
regulamenta o exercfcio da' profissão de Desenhista e dá outras providên
cias; tendo pareceres: da ComlsE2.o d· Constituição e Justiça, pela consti
tuci?lnalidade,juridicidade e técnica legislativa; ela Comissão de TrabalhO,
pela rejeiçáo, contra o voto do 8r. PCixOLO Fliho; e, da Comissão de Finan
ças, pela aprcvação. Pracercs à Emenda oferecida em plenário: da Comis
são de Constituição e Justiça, pe!n. eonstitucionlllldade, juridicidade e téc
nica legislativa; e, das Comissões de Trabalho e de Finanças, pela apro
vação. (Do Sr. Léo Simões,) - Re1ntGres: Srs. Paulo Pimentel, Adhemar
Ghisl, Vicente Guabiroba, Gomes da Silva e Floriceno Paixã.o.

lU

PROJETO DE .LE·_ N,o 4.699-A, DE 1984

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.O 4.699-A, de 1984,
que introduz alterações no Código de Processo Penal - Decreto-lei n? 3,689,
de 3 de outubro de 1941; tendo p:lrecer da Comissão de Constituição e
Justiça, pela cunstitudonalldade, jll1'idicidade, técnica legislativa e. no méri
to, pela aprovaçã.(). (Do Sr. Henrique Eduardo Alves,) - Relator: Sr. NiisoD
Gibson,

112

PROJE.'TO DE LEI N" ~5-A, DE ISS:;

Vot!lção, em primeira discussão, do Projeto de Lei n." 425-A, de 1983,
que iFenla os avicultores e os suinocultores da contribuição para o FUNRU
RAL; tendo pareceres: da Comissão de Constituiçáo e Justiça, i",la constitu
cionalidade, juridicldade e toécnica legislativa; da Comissão de Agricultura e
Polltiau Rural, pela aprovação; {; da Comissão de Economia, ,T.ndústrla e
Comércio, pela rejeição. contra o voto em separado do Sr. Odilon Salmoria.
(Do Sr. Borges da S!lveira.J Relatores: Srs. GorgÔnio Neto, Renatc
Cordeiro e Oowaldo Trevisan.

113

PROJEl'O DE LEI N,o -!lO-A, DE 1963

Votaçao, em primeira discussão, do Froi"(O de Lei n,o 410-A, fi" 1933, que
altera os arts. 187 e 395 do Decreto-lei n.o 3,689, de 3 de outubro de 1941
I Córligo de Processo Penal I , tendo p'l1'<,cer, da Ccmissão de Constituiç:'o e
Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade, t.écnica legislativa e, na méri
to, pela aprovação. (Do Sr. Valmor Giavarioa.) - Relator: Sr. Jorge
Arbage.

114

PROJETO DE LEI N.o 1.27.5-A, DE 1983

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.· 1.275-A, de 1983,
que altem dispositivos da L€I n.o 5,869, de 11 de janeiro de 1973, que insti
tuiu o Código de Processo Civil; tendo parecer: da Comissão de Constituição
11 Justiça, pela constitucionalidade, juridlcidade, técnIca legislativa e, no
mérito pela aprovação. (Do Sr. Matheus SehmidU - Relator: Sr. Djalma
Bessa.

115

PROJETO DE LEI N,o 1.802-1., DE 19B3

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n," 1.802-A, de 1983.
que altera dispositivo do Decreta-lei n,o 75, de 21 de novembro de 1966, que
dispõe sobre a aplicação da eorreção monetária aos débitos trabalhistas;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade, jurillicidade e técnica le.~í~~' "\'::\; da Comissão de Trabalho, pela
aprovaçao; e, da Comis;;flO de Economia. Indústria e Coméreio, pela apro
vação, com Substitulívo, centra o voto do Sr. Luiz Antõnio Fayet. (Do Sr,
Nilson Gibson,) - Relatores; Srs, José Tavares, Ronaldo Canedo, Darcy
Passos.

116

PROJETO DE LEI N,o 1,992-A, DE 1983

Votaçilo. em prirneJra discussiIo, do Projeto de L€I n,o 1.992-A, de 19J13,
que declara de utilidade pública a A"sociw;ão dos Engenheiros e Arquitetos
de Sorocaba. no Estado de São Paulo; t.endo parecer da Comissão de Cons
titul,ão e Justiça, pela cOllRtitucionalidaele. juridicidade, t€cnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação, (Do Sr, Tlleodoro Mendes,) - Relator: 8r
José TaVaIes.

117

PROJETO DE LEI N.o 627-A, DE 1979

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n." 627-A, de 1979,
que acrescenta dispositivo à Lei n,o 3 i94, de 24 de dezembro de 1966, permi
tindo aos f1uinto.n:stas de Engerhuria e Arquitetura claboral'enl projetos de
casas poptilares com área máxima de sessenta metros quadrados: tendo
pareceres: da Comissão de Con,tituição e JustIça, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica législativa, com emendas; e, da Comissão de EducaçãO
e Cultura, pda aprovaçáo, com adoção das emendas da Comi[;são de Cons
tituição e Justiça, contra o voto do Sr, R.ômulo Galvão. - Relatores: Srs
Natal Gale e Leur LOlllanto,

118

PROJETO DE LEI N.o 915-A DE 1979

Votação em primeira dlscus."'~o, do ProjHo de Lei n.o 015-A, de 1979,
qne regulamenta o <xcrcicio da profissão de detetive particular; t.endo pare
ceres: da Comissão de Constiiuiç:\o e Ju,ti,a, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica. legislativa, com emendas, com voto em separat:G do Sr.
José Frejat; da Comissão de Trabalho, pela rejeição, contra o voto em sepa
rado do Sr. 11a!uly Neto; e, da Comissão de Finanças. pela aprovação.
Helatores: Srs. Paulo Pimentel, Maluly Neto e Odacir Klein.

119

PROJETO DE LEI N," 781-B, DE 1983

Votação, em prinh'ira dlscm:;ão, GO Projf'to cle Lei n." 781-B. de 1tl83,
que t0rna obrigatório o uso do milho nos prt)6ftUna3 oficiais de alLTTlcntação,
suplementaçáo alimentar e nutrição e determina outras providências; tcndo
pareceres: da Comissão de Constituiçâo t: Justiç~. pDla constitucionalidade,
juridicldade e técnica legiõlat.iva; da Comiss"'o de Agricultura e Po1Jtica
Rural, pela apro";ação, C0111 en1E~nda: e, da COlnissáo de Econornia, Indústria
e Comércio, peja aprovnçfw, com adoção da emenda da. Comissão de A(;:rl
cullura {' PGlitica Rw·"l, contra o voto em separado do Sr. Hcrbert L€vy,
Pareceres à emer!da de plpliúrio: d:l COiuisE.ào de CnnstiLuiç;'{u E' Justiça,
pela ron6titucionaPdade 1 jurjdicidao.? e téenica le(:!.islativa; e, das Cmllis~úes

de Agricultura e Política Rural e de Economia, Indústria e Comércio, pela
dprovaçáo. (Do Sr. Odilon Salmoria.1 _ .. Relatores: Srs. Afrisio Vieira Lima.
João Paganella, Coutinhc Jorge e V~lmor Giavarina.

120

PROJETO DE LEI N? 1.0lk>-A, DE 1983

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n,o 1. 066-A, de 1983,
que isenta o proprietário de casa popular de até 100 lll,2 da responsabilidade
solidária com o construtor pelas obrigações previdenciárias, introdUZindo
alteração no § 2.° do art. 79 da Lei Orgânica da Previdência Social - Lei
0.0 3.807, de 26 de ago.st;o de 1900; tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Justiça. pela. constitucionalidade, juridlcidade e técnica legislativa;
da Comissão do Interior, pelll. aprovação, com emenda, contra o voto em
separado do Sr. Augusto Franco; e, da Comissão de Finanças, pela aprova
ção. (Do Sr. Horácio Ortlz.l - Relatores: Srs. Gomes da Silva, Assis Canuto
e Moysés Pimentel.

i21
PROJETO DE LEI N,0 1.003-A, DE 1983

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n" 1.0G3-A, de 1983,
que imprime nova redação ao item VIU do art. 95 da Lei n.O 4.504, de 30
de novembro de 1964 <Estatuto da Terra). e acrescenta-lhe item e pará
grafo; tendo parecer, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitu
cionalidade, juridicidade, t€cnica legislat.iva e, no mérito, pela aprovação, (Do
Sr, Nilson Gibson,) - Relator: Sr. Jorge Arbage.
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122
PROJETO DE LEI N.o 1. 293-A, DE 1983

votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.· 1.293-A, de 1983,
que Introduz modificações no Decreto-lei n.o 2C1. de 27 de fevereiro de 1967,
que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e Justiça, pela. constitucionalidade, juri
dicidade, técnica legislativa e, no mérito pela aprovação. com substitutivo.
mo Sr. Valmor Giavanna,j - Relator: Sr. GUldo Moesch.

123

PROJETO DE LEI N." 899-A, DE 1983
Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n" 899-A, de 1983,

que dispõe sobre o rito sumário, para maior celeridade processual: tendo
parecer, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. (Do Sr. Valmor Giavarina.)
.- Relator: Sr. otávio Cesario.

124

PROJETO DE LEI N.o 1.396-A, DE 1983

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.· 1.396-A, de,;1983,
que obriga o estudo da "Flora Brb.5ilelra e seus recursos Mediclna.la noe
cursos que especitlca, e dá outras providências; tendo pareceres: da Comis
são de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridlc1dade e técnl:ca
legislativa; da Comissão de Educação e Cultura, pela rejeição; e, da ComIS
são de Saúde pela aprovação. (DO Sr. Valmor Giavarina.) - Relatores: Srs
José Tavares, Salvador Julianelll e Luis Guedes.

125

PROJETO DE LEI N" 2.«7-A, DE 1983

Votação, em primeira dlscUSlliO, do Projeto de Lei n.· 2.oM7-A, de 1983,
que autoriza o abatimento por pessoas fl&ClL8, e a imputaçio nu despesas
operacionais por pessoas jurídicas, de doações à fanúlill.'! nordestinaa caren
tes; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica leglsla.tlva; da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, pela aprovação, contra o voto em separado do sr.
Antônio Farias; e, da Comissão de Finanças, pela rejeição. (Do sr. Santinho
Furtado.) - Relatores: Srs. GorgOnio Neto, Pe<lro Sampaio, Antônio Faria8,
Vicente Guabiroba.

126
PROJETO DE LEI N" l.4i6-A, DE 1983

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n" 1.446-A, de 1983,
quI' altera a redação do art. 566 da Consolidação das Leis do Trabalho;
tendo pareceres: da Comissão de constituição e Justiça, pela constitucio
nalidade juridicidade e técnica legislativa; da Comissão de Trabalho, pela
aprovaçio com Substitutivo; e, da ComiSSão de ServiçO Público, pela rejei
ção. (Do 'Sr. Márcio Macedo.) - Relatores: Srs. NilSon Gibson, MYrthel
Bevilacqua e Gomes da Silva.

127
PROJETO DE LEI N,o 1.00õ-A, DE 1983

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n" l.805-A, de 1983,
que declara de utilidade pública o "Núcleo Beneficente Joana D'Arc", com
sede em Guarulhos, no Estado de São Paulo; tendo parecer, da Com.IJ3são
de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica.
legislativa e, no mérito, pela aprovação. (Do Sr. Farabulini Júnior.) -'
Relator: Sr. Gomes da Silva.

128
PROJETO DE LEI N.o 5. 226-A, DE 1981

Votação, em primeira discussão do, Projeto de Lei n,o 5.226-A, de 1981,
que altera o § L" do art. 15 da Lei n.o 6.649, de 16 de maio de 1979, que
"regula a locação predial urbana e dá outras providências"; tendo parecerei!:
da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação; e. da COID.Íl!6ão de Econo
mia, Indústria e Comércio, pela aprovação, contra 08 votos dOI Srs. João
Agripino, Celso Sabóia e Estevam Galvão, com voto em separado do 1Sr.
Herbert Levy, (Do Sr. Alberto Qoldman.) - Relatora: Sra. Cristina Tavares.

129

PROJETO DE ~..EI N" 2.53B-A, DE 1983
Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n,o 2.536-A, de 1983,

que institui a jOl'llada normal do motorista de transporte coletivo em 6 (seis)
horas de trabalho; tendo pareceres: da Comissão de Constitrdção e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa: da Comissão de
Transportes, pela aprovação, contra os votos dos Srs. Paulo Mincarone e De
nisar AJ"I1eiro; e, da ComiSSão de Finanças, pela aprovação. (Do Sr. José
Genoino,) - Relatores: Srs. Gerson Peres, Joaquim Reriz e Aécio de Borba.

130
PROJETO DE LEI N.o 4.405-A, DE 1984

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.o 4.4ll5-A, de 1984,
que elitalJelece a criação do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães,
no Estado de Mato Grosso; tendo pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça. pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, contra
o voto do Sr. Brabo de Carvalho; e, das Comissões de Agricultura e política
Rural e do Interior, pela aprovação. (Do Sr. Milton Figueiredo.) - Rela
tores: Srs. Guido Moesch, Valdon Varjão e Cristino COrtes.

131
PROJETO DE LEI N.o 1.078-A, DE 1983

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.o 1.078-A, de 1983,
que eleva de 5 para 10% do salário mínimo a cota do Ilalário-fa.mflla devida
aos empregados que percebam até sete salários l"'inimos e determina outras
providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; da Comissão de Tra
balho, pela rejeição; e, da ComiSSão de Finanças, pela aprovação, com
Substitutivt;l. (Da Sr." Irma Passoni,) - Relatores: Srs. Arnaldo Maciel,
Nelson Wedekin e Mendonça Falcão.

132

PROJETO DE LEI N.o 1.152-A, DE 1983

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n,o 1.152-A, de 1983,
que dispõe sobre a criação do Banco do Centro Oeste S/A; tendo pareceres:
da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridic1dade
e técnica legislativa: da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, pela
rejeição; e, da Comissão de Finanças, pela aprovação. (Do Sr. Orestes
Muniz.) - Relatores: Srs. Wagner Lago, saulo Queiroz e Moysés PImentel.

133

PROJETO DE LEI N.o 1.452-A, DE 1983

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n,o 1.45:l-A, de 1983,
que disciplina a utilização industrial de tecnologia de ponta e dá outras
providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; da Comissão de Ci~

cla e Tecnologia, pela aprovação; e, da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio. pela rejeição. (Da Sr." Irma Passoni.) - Relatores: Sr•. NIlsOn
Gibson, Irineu Colato e Pratini de Moraes.

134

PROJETO DE LEI N,o 4.147-A, DE 1980

Votação. em primeira discussão, do Projeto de Lei n" 4.147-A de 1980
que institui, nas áreas metropolitanas "Fundo de Terras". dest1nad~ à esro:
cagem de terrenos para construção de moradias econOmica.s de trabalhado
res com renda familiar até dois salários minimos regionais e determina
outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa com emenda' da
Comissão do Interior, pela aprovação, com emenda, contra o voto do Sr. José
Frejat; e, da Comissão de Finanças, pela aprovação com adoção da emenda
da Comissão do Interior. (Do Sr. Paulo Lustosa.) - Relatorel: Srll. Altair
Chagas e Evandro Ayres de Moura.

135

PROJETO DE LEI N.o 4.021-A, DE 1984

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.o 4.021-A, de 19M,
que acrescenta parágrafo ao art. 132 do Decreto-lei n." 200, de 25 de feve
reiro de 1967, que dispõe sobre a organização da Administração Pública
Federal; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela cons
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação,
com emenda; da Comissão de Serviço Público, pela aprovação, com adoção
da emenda da Comissão de Constituição e Justiça; e, da Comissão de Eco
nomia, Indústria e Comércio, pela rejeição. (Do Sr. Pacheco Chaves,)
Relatores: Srs. Afrisio Vieira Lima, Gomes da Silva e Hélio Duque.

136

PROJETO DE LEI N." 3.299-A, DE 1984

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.O 3.299-A, de 1984,
que dá nova redação ao art. 23 da Lei n" 6.515, de 26 de dezembro. de 1977,
estabelecendo que a obrigação de prestar alimentos não se transmite aos
herdeiros do devedOl'; tendo parecer: da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito pela
aprovação. (Da Sr." Irma Passoni.) - Relator: Sr. Gorgônio Neto.
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137

PROJETO DE LEI N.o 6.744-A, DE 1985

Votação, em primeira discussão, do Pmjeto de Lei n.O 6.744-A, de 1985,
que dá nova redação ao § 5.0 do art. 20 do Código de Processo Civil 
Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973; tendo parecer: da Com1ssáo de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legis
lativa e, no mérito, pela a.provação, com emenda. (Do Sr. Samir Achôa.)
_. Relator: Sr. Jorge Arbage.

138

PROJETO DE LEI N.o 2.989-B, DE 1980

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.O 2.989-B, de 1980,
que determina a construção de conjuntos habitacionais pelo BNH para serem
alocados aos trabalhadores que ganham até 5 (cinco) salários mlnimos re
gionais; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; da Comissão do Interior,
pela aprovação; e, da Comissão de Finanças, pela rejeição. Pareceres à
emenda oferecida em plenário: da Comissão de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, das Comissões do
Interior e de Finanças, pela aprovação. IDo Sr. Aurélio Peres.) - Relato
res: Srs. Jorge Arbage, Luiz Leal, Tertuliano Azevedo, Honorato Vianna.
Jorge Carone, Renato Bernaxdi e Sérgio Cruz.

139

PROJETO DE LEI N.o 3.874-A. DE 1980

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.o 3.874-A, de 1980,
Que estabelece que as penalidades a faltas disciplinares cometidas por espor
tistas profissionais sejam em dinheiro; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa, com SubstitutiVO; e, da Comissão de Educação e Cultura, pela rejei
ção. (Do Sr. Herbert Levy.) - Relatores: Srs. Nilson Gibson e José Maxia
de Caxvalho.

140

PROJETO DE LEI N.o 728-A, DE 1983

Votação, em primeira dIBcussão, do Projeto de Lei n.O 728-A, de 1983,
que limita a velocidade nas estradas a 100 quilômetros horários; tendo pare
ceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juri
cidade e técnica legislativa; da Comissão de Transportes, pela aprovação; e
da Comissão de Ciência e Tecnologia, pela rejeição. (Do Sr. Herbert Levy.)
- Relatores: Srs. Rondou pacheco, NavroTo Vieira Filho e Dirceu Carneiro.

141

PROJETO DE LEI N.o 3.'T33-A, DE 19<>4

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.O 8. 733-A, de 1984,
que proíbe a cessão e o uso gratuito de imóveIB para residência de servido
res públicos e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa, contra o voto do Sr. Nilson Gibson; e, das Comissões de Serviço
Público e de Finanças, pela aprovação. (Do Sr. Oswaldo Lima Filho.)
Relatores: 81'S. João Gilberto, Myrthes Bevilacqua e Angelo Magalhães.

142

PROJETO DE LEI N.O 4.452-A, DE 1981

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.o 4,452-A, de 1981,
que estabelece penalidades para o exercício ilegal de profissão ou atividade;
tendo paxecer, da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionaU
dade, juridicldade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do de
n.o 4.549/81, anexado e rejeição deste. (Do Sr. Israel Dias-Novaes.) - Rela
tor: Sr. Osvaldo Melo.

143

PROJETO DE LEI N.o 763-A, DE 1983

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.o 763-A, de 1983,
que obriga o ensino paxa menores excepcionais, e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa; da Comissão de Educação e Cultu
ra, pela aprovação, com substitutivo, com voto em separado do 8r. Tobias
Alves; e, da Comissão de Finanças, pela aprovação, com adoção do substitu
tivo da Comissão de Educação e Cultura. (Do Sr. LeOnidas Sampaio.) 
Relatores: 8rs. Osvaldo Melo, Tobias Alves e Ruy COdo.

144

PROJETO DE LE1 N.o 972-A, DE 1983

Votação, .em primeira discussão, do Projeto de Lei n.o 972-A, de 1983,
que veda a dIspensa do empregado reclamante na Justiça do Trabalho; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo; e da Comissão de Traba;
lho, pela aprovação, com emenda e com voto em separado do Sr. Vivaldo
Frota. (Do Sr. Leur Lomanto.) - Relatores: Srs. José Tavares Cássio Gon-
çalves e Vivaldo Frota. '

145

PROJETO DE LEI N.o 6.700-A, DE 1982

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.O 6.700-A, de 1982,
que da nova redação aos §§ 2.° e 4.° do art. 88, da Lei n.o 4.595, de 81 de
dezembro de 1964, alterando disposições relativas ao sigilo bancário; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa; e, da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, pela aprovação, com emenda, contra o voto do Sr. Oscax Correa.
(Do Sr. Tidei de Lima.) - Relatores: Srs. Nilson Gibson e Evandro Ayres
de Moura.

146

PROJETO DE LEI N.O 4.747-A, DE 1984

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.O 4.747-A, de' 198'.
que autoriza a propaganda comercial nos volantes da Loto e da Loteria.
Esportiva; tendo pareceres: da Comissão de constituição e Justiça, pela
constitucionaUdade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda, contra
o voto do Sr. Brabo de Carvalho; da Comissão de Esporte e Turismo pela
aprovação, com emendas e adoção da emenda da Comissão de Constituição
e Justiça; e, da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, pela apro
vação, com adoção das emendas das Comissões de Constituição e Justiça
e de Esporte e Turismo. (Do Sr. Márcio Braga.) - Relatores: Srs. Gomes
da Silva, Raul Ferraz e João Agripino.

147

PROJETO DE LE1 N.o 1.556-A, DE 1983

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n." 1.1556-A, de 1988, que
acrescenta parágrafo ao art. 12 do Código de Processo Civil, conferindo legiti
midade processual às entidades de classe paxa representar seus lIMOCiados
em jui:w; tendo paxeceres: da Comisslio de Constituiçlio e Justiça, pela
constitucionalidade, juriclicidade, técnica. legislativa. e, no mérito, pela rejei
ção; e, da Comissão de Trabalho, pela aprovação, com Substitutivo e com
voto em sepaxado do Sr. Domingos Leonelli. (Do Sr. Darcy Passos.)
Relatores: Srs. Ernani Satyro, Ivo Vanderlinde e Domingos Leonelli.

148

PROJETO DE LEI N.o 2.487-A, DE 1983
Votação, em primeira dIBcussão, do Projeto de Lei n.O 2.4S7-A, de 1983,

que obriga o ensino de noções de prevenções de acidentes de tràns1to no 1.0
grau; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa; da Comissão de Educação e Cul
tura, pela rejeição, contra o voto em separado do Sr. Randolf Bittencourt;
e, da Comissão de Transportes, pela aprovação, contra o voto em separado
do Sr. Pedro Germano. (Do Sr. França Teixeira.) - Relatores: Srs. Mário
Assad, Francisco Dias, Randolf Bittencourt, Jairo Azi e Pedro Germano.

149

PROJETO DE LEI N.o 2.521-A, DE 1983
Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.o 2.521-A, de 1983,

que autoriza o Governo Federal a Instituir a Fundação Universidade Federal
do Planalto Médio, com sede no Municlplo de Cruz Alta - RS, e determina
outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Jus
tiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, contra o
voto do Sr. Brabo de Carvalho; e, das Comissões de Educação e Cultura e
de Fimmças, pela aprovaçüo. (Do Sr. Hugo Mardini.) - Relatores: Srs.
Guido Moesch, Victor Faccioni c Irajá Rodrigues.

150

PHOJETO DE LEI N.o '1-lü9-A, DE 1984

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.O 4.109-A, de 1984,
que regulamenta o exercício da profíssão de Técnico em Planejamento Turís
tico e determina outras previdências; tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela constitucionalidacle, juridieidade e técnica legis
lativa; da ComisHio de Esporte e Turismo, pela aprovação, com substitu
tivo; e. da Comissão de Trabalho, pela aprovação, com adoção do substi
tutivo da Comissão de Esporte e Turismo, com voto em separado do Sr.
Natal Gale. (Do Sr. Márcio Bragci.l - Rolator8s: Srs. Gomes da Silva.
Roberto ROilemberg e Francisco Amar,,!.
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151

PROJETO DE LEI N." 1.350-A, DE 1983

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.O 1.350-A, de 1983,
que acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n.o 1.572, de 1.0 de setembro de 1977,
que revogou a Lei n.o 3.577, de 4 de junho de 1959, objetivando resguardar
direitos das instituições que especifica; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e téc~a legis
lativa; da Comissão de Educação e cultura, pela aprovação, com Substitutivo,
contra o voto em separado do Sr. Francisco Dias; e, da Comissão de Finan
ças, pela aprovação, com Substitutivo. (Do Sr. Nelson Wedekin.) - Rela
tores: Srs.: Gomes da Silva, Salvador JuJianelll, Francisco Dias e Irajá
Rodrigues.

152

PROJETO DE LEI N.o 1.372-A, DE 1983

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.O 1.372-A, de 1983,
que autoriza o Poder Executivo a constituir a sociedade de economia mista
Banco do Amapá S.A.; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e
Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, pela rejeição, contra o voto em
separado do Sr. Arthur Virgillo Neto; e, da Comissão de Finanças, pela
aprovação. (Do Sr. Geovani Borges.) - Relatores: Srs. Gorgônlo Neto, João
Agripino e Vicente Guabiroba.

153

PROJETO DE LEI N.o 2.936-A. DE 1983

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.O 2.936-A, de 1983,
que dá nova redação aos arts. 665 e 666 da Consolidação das Leis do Trabalho,
dispondo sobre férias e remuneraçãü de juízes classistas; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa; da Comissão de Trabalho, pela aprovação; e, da comis
são de Finanças, pela rejeição. (Do 81'. Nilson Gibson.) - Relatores: 81'S.
Arnaldo Maciel, Osmar Leitão e Irajá Rodrigues.

154

PROJETO DE LEI N.o 3.139-A, DE 1980

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.o 3.139-A, de 1980, que
torna obrigatória a cobrança da gorjeta nos estabelecimentos hoteleiros e
similares e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Cons
tituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa;
da Comissão de Trabalho, pela aprovação; e, da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, pela rejeição, contra os votos dos 81'S. CIBnebaldo
Correia e Arthur Virgílio Netto. (Do 81'. Marcelo Cordeiro.) - Relatores:
81'S. Lázaro Carvalho. Peixoto Filho c Odilon Salmoria.

155

PROJETO DE LEI N.o 2.027-A, DE 1983

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.O 2.027-A, de 1983, que
dispõe sobre a regulamentação profissional do corretor de café; tendo pare
ceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa; da Comissão de Trabalho, pela aprovação, com
Substitutivo, contra o voto em separado do Sr. Edme Tavares; e, da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, pela aprovação, nos termos do Subs
titutivo da Comissão de Trabalho, contra os votos dos Srs. Virgildásio de
senna, Israel Pinheiro, Celso sabóia, Odilon 8almoria e Pratini de Moraes.
(Do Sr. José Carlos Fonseca.) - Relatores: Srs. Armando Pinheiro. Myrthes
Bevilacqua e Renato Johnsson.

156

PROJETO DE LEI N.o 4.777-A, DE 1981

Votação, em primeira discussão, do Projeto de Lei n.o 4.777-A, de 1981,
que dá nova redação aos arts. 796, 8G6, 807, itBm I do art. 808, parágrafo
único do art. 811, revoga o art. 809, todos do Código dB Processo Civil e
determina outras providências; tendo parecer, da Comissão de Constituição
e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação. (Do Sr. Theodorico Ferraço.) - Relator: Sr. Tar
císio Delgado.

Discussão
157

PROJETO DE LEI N.O 3.516-A, DE 19&4

Discussão única do Projeto de Lei n." 3.516-A, de 1984, que vincula 05
rpajustes de anuidades escolares ao valor do salário mlnimo, e dá outras
prO\idências: tellclo p:"",ceres: da. (;omissào de Conbtituição e Justiça, pela
constitucionalidade, juridlcidade e técnica legislativa, com emenda; e. da Co
missão de Educação e Cultura, pela aprovação. com emenda e adoção da
emenda da Corni~"ii.o d€ Constituição e Justiça. (Do Sr. Francisco Dias.) 
Relator: Sr. Darcíllo Ayres.

158

PRO.JETO IlFD LEI N." 1. 378-A, DE 1983

l);~cussão ünica do Pl'lljeto de Lei n." 1. 378-A. de 1983, que dispõe sobre
Elo aposentadoria especial dos Enfermeiros e Auxiliares de Enfermagem aos
25 (vinte e cinco) anos de serviço, com vencimentos integrais; tendo pare
ceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com emenda; e, das Comissões de Traba
lho e de Finanças, pela aprovação, com adoção da emenda da Comissão de
Constituição e Justiça. (Do 8r. Carneiro Arnaud.) - Relatores: Srs. Osvaldo
Melo, Cássio Gonçalves e Walmor de Luca.

159

PROJETO DE LEI N.o 2.924-A, DE 1983

Discussão única do Projeto de Lei n.o 2.924-A, dn 1983, que regulamenta
o e~8rcício da profissão do Aeroviário; tBndo pareceres: da Comissiio de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis
lativa; c, das Comissões de Trabalho e de Finanças, pela aprovação. IDo
Sr. Vicente Queiroz.) Relatores: 81'S. Djalma Bessa, Renan Calheiros e
Vicente Guabiroba.

160

PROJETO DE LEI N." 5.427-A, DE 1985

Discussão única do Projeto de Lei n.o 5.427-A, de 1985, que dá nova
redação ao art. 1.0 da Lei n.o 7.183, de 5 de abril de 1984, que regula o
exercício da profissão de aeronauta; tendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa;
e. da Comissão de Trabalho. pela aprovação, com Substitutivo. (Do 81'. José
}o'r.'jat.) - Relatores: Srs. José Melo e Amadeu Geara.

161

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 31}, DE 1983

Discussão única do Projeto de Resolnção n.o 31}, de 1983, que cria
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a examinar a política na
cional de emprego e salário. (Do Sr. Roberto Freire).

162

PROJETO DE LEI N. 3.850-B, DE 1980

Segunda discussão do Projeto de Lei n.o 4.850.-B, de 1980, que dispõe
sobre jnrnada. remuneraç.ão e condição de trabalho dos enfermeiros.

163

PROJETO DE LEI N. 4.849-A, DE 1984

Primeira discussão do Projeto de Lei n.o 4.849-A, de 1984, que altera
a redação do art. 50 da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973 - Lei
dos Registros Públicos; tendo parecer: da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, jUl'idicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
(lprOVaçflO. (Do 81'. Raimundo Leite.) - Relator Sr. Gorgônio Neto.

164

PROJETO DE LEI N.o 4.288-A, DE 1984

Primeira discussão do Projeto de Lei n.o 4. 288-A, de 1984, que au
toriza o Poder Executivo a criar o Conselho Nacional do Carvão, e dá
outras provid ências; tendo pareceres: da COmissão de constituição e Jus
tiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, contra o
voto do Sr. Brabo de Carvalho; da Comissão de Minas e Energia, pela
aprovação, com emenda; e, da Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, pela aprovação, com subemenda à emenda da Comissão de Minas e
Energia. (Do Sr. Victor Faccioni.) - Relatores: Srs. Guido Moesch, Paulo
Melro e Siegfried Heuser.

165

PROJETO DE LEI N.o 4.822-A, DE 1984

Primeira discussão do Projeto de Lei n.o 4.822-A, de 1984, que cria
a "Campanha Nacional de Alfabetização Musical - CNAM", e dá ou
tras providências; tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas,
contra o voto do 81'. Brabo de CarvalhO; da Comissão de Educação e Cul
tura, pela rejeição, contra o voto em separado do 81'. Rômulo Galvão' e
da Comissão de Finanças, pela aprovação, com adoção das emendas' d~
Comissão de Constituição e Justiça. (Do 81'. Antônio Florêncio.l - Rela
tores: Srs. Jorge Carone, Francisco Dias, Rômulo Galvão e Christóvam
Chiaradia.
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SECRETARIA GERAL DA MESA
Vice-Líderes (escala em Plenário)

RELAÇAO DOS DEPUTADOS INSCRITOS NO
GRANDE EXPEDIENTE DO MeS DE AGOSTO DE 1986

14:00 Djalma Bom

Data

20

21

22

25

26

Dia da Semana

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

segunda-feira

terça-feira

Hora

14:30

14:00

14:30

15:00

ío:oo
10:.0

11:00

11:.0

12:00

12:.0

13:00

14:00

14:30

15:00

14:00

14:30

15:00

Nom,es

Aurélio Peres

José Freire

Gilson de Barros

Mozarildo Cavalcanti

Nosser Almeida

Agnaldo Timóteo

Assis Canuto

Erani Müller

2.a-felra

3.a-feira

4.a-feira

5."-felra

B.a-feira

Virgildásio de senna

Lélio SOuza

José Fogaça

José Tavares

João Hercullno

Darcy Passos

Luiz HenJ1que

José Carlo..~ VasconceIlol

Jorge Uequed

sebastião Nery

José Maria Magalhães

Cássio Gonçalves

Israel Dias-NovaeI

Joaquim Roriz

Mário Hato

José Mendonça de Morais

Genebaldo CorreIa

Márcio santilIl

Walmor de Luca

Jún1a Marise

Valmor Giavatlna

Ibsen P1nhclro

HenJ1que Eduardo Alves

Herácllto Fortes

Maurillo Ferreira Llma

PFL

Lideranças
PMDB

LIDER: JOS!: LOURJ!:NÇQ

(escala. em Plená.rio)

27

23

29

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

14:00

14:30

15:00

14:00

14:.0

15:00

10:00

10:3ü

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

Antônio Pontes

Pacheco Chaves

João Batista Fagundes

Denisar Arneiro

Celso Barros

José Thomaz Nonô

Inocêncio Oliveira

DionIsio Hage

Lúcio Alcântara

Alceni Guerra

2.a-feira

3.a-feira

VICE-LIDERES

StéIlo Dias

Antônio Dias

Edme Tavares

Mário Assad

Celso Peçanha

Vice-Líderes

Lúcio Alcântara

Inocência Oliveira

Alceni Guerra
Edme Tavares
Wolney Siqueira

Sarney Filho

WOlney Siqueira

Maluly Neto

Djalma Bessa

Lúcia Viveiros

LíDER: PIMENTA DA VEIGA

VIDE-LíDERES
4.a-feira

Celso Peçanha
José Thomaz Nonô
Antônio Dias

LíDER: AMARAL NE'ITO

Egídio Ferreira Lima

Luiz Henrique

Darcy Passos
Carlos Vinagre

Cásllo Gonçalves

Genebaldo Correia.

Henrique Eduardo Alves

Heráclito Fortes
Ibsen P1Dhel.ro

J.srael Dias-Novaes

João Hercullno

Joaquim Roriz

Jorge U6lUUed

José Carlos VlUlconcelos

José Fogaça.

José Maria Maga.1hlíeS

José Mendonça. de
Morais

Jún1a Mari.Ie

Lélio Souza.

Márcio BantilI1

Máriollato

MaurlIlo Ferreira Lima

Sebastião Nery

Valmor Glava.rin&.

Virgild~o de 8elJD&
Walmor ~ Luca
José TQvaros

5.a -feira

B.a-feira

Celso Barros
Dionisio Hage
Mário Assad

Sarney Filho

João FalUstino

PDS



Agosto de 1986

Antonio Mazurek
Bonifácio de Andrada
Cunha Bueno
Gióia Júnior

VICE-LíDERES
Hugo Mardini
Jorge Arbage
Leorne Belém
Pratini de Morais
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Raul Bernardo
Rubens Ardenghi

LíDER: MARIO FROTA
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PSB

Rubens Ardenghi

Antonio Mazurek

2."-feira

Vice-Líderes (esca.la. em PlenáriO)

Luiz Guedes

VICE-LíDERES

Arthur Virgilio Neto

3."-feira

4."-feira

5."-feira

a"-feira

Gióia Júnior

Raul Bernardo

Leornl'l Belém
HugO Mardini

Bonifácio de Andrada
Pratini de Morais

Cunha Bueno

Jorge Arbage

PDT

LíDER: MATHEUS SCHMIDT

VICE-LIDERES

PC do B

LíDER: HAROLDO LIMA

VICE-LíDER

Aurélio Peres

ruo

LíDER: JURACY PALHANO

VICE-LíDER

Siqueira Campos

PL

LíDER: ALVARO VALLE

Amaury MUlIer

Nadyr Rossetti

LíDER: GASTONE RIGm

Sérgio Lomba

José Eudes

PTB

VICE-LíDER

Maçao Tadano

PMB

LíDER: ALENCAR FURTADO

Mendes Botelho

Sólon Borges dos Reis

VICE-LíDERES

Roberto Jefferson
P'l'R

LíDER: WALTER CASANOVA

PT

LíDER: illMA PASSONI

VICE-LíDER

Luiz Dulci

PSC

LíDER: HERBERT LEVY

VICE-LíDER

Oscar Alves

PCB

LíDER: ALBERTO GOLDMAN

VICE-LíDER

Fernando Santana

CONGRESSO NACIONAL

Matérias em Tramitação
I - PROPOSTAS DE EMENDAS A CONSTITUlÇAO

1

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 17, DE 1982

Acrescenta item ao art. 112, nova Seção ao Capitulo VIII do Titulo I,
~ renumera os arts. 144 e 145, da Constituição Federal, tendo Parecer
favorável, sob n.O ~7/82-CN, publicado no DCN de 2-6-82. (Autora: Dep.
Lúcia Viveiros.) - Leitura: 16-4-84

Z

P:H.OPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 19, DE 1982

Dá nova redação ao art. 195 da Constituição Federal, tendo Parecer
favorável, sob n.O 46/82-CN, publicado no DCN de 25-5-82. (Autor: Dep.
Nilson Gibson.) - Leitura.: 30-4-82

:I

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 20, DE 1982

Dá nova redação ao art. 176, § 3.°, item VI, da Constituição Federal,
tendo Parecer favorável, sob n.O 58/82-CN, publicado no DCN de 3-6-82.

- Leitura: 30-4-82
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4

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUlÇAO N.o 21, DE 1982

Altera a redação do § 4.0 do art. 175 da Constituição Federal, tendo Pa
recer favorável, sob n.o 63/82-CN, publicado no DeN de 8-6-82. (Autor:
Dep. Salvador JulianellU - Leitura: 4-5-82

6

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUlÇAO N.o 22, DE 1982

Acrescenta parágrato ao art. 21 da Constituição Federal, tendo Parecer
favorável, sob n.o 76/82-CN, publicado no DeN de 26-6-82. Autor: Seno
Pedro Sim'ln.) - Leitura: 4-5-82

6

PROPOSTA DE EMENDA A CON8TITUlÇAO N.a 23, DE 1982

Altera dispositivos da Constituição Federal. tendo Parecer oral contráriú
publicado no DeN de 19-8-82. - Leitura: .7-5-82

7

PROPOSTA DE EMENDA A CONS'1'ITUlÇAü N.o 24, DE 1982

Acrescenta parágrafo ac> are. 38 da Constituição Federal, tilUdo Parecer
favorável, sob n.o 71/82-CN, publicado no DeN de 25-6-82 (Autor: Airton
Sandova1.) - Leitura: 7-5-82

8

PR.oPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 28, DE 1982

Altera os arts. 165, item XX, e 166; revoga os arts. 162 e 156, § 2.°,
alinea e, e acrescenta o art. 211 às Disposições Gerais e Transitórias da
Constituição Federal, tendo Parecer oral contrário, publicado no DeN
de 7-10-82. - Leitura: 28-5-82

li

PROPOSTA DE EMENDA A CrNSTrI'UlçAO N,o 29, DE 1982

A'i.'iegura aos professorf\s em geral - Inclusive aos rurais - dos Estados.
do Diôtrito Federal, dos 'Ierritórios e Municípios vencimentos não interiores
ao salaria mínimo regional, tendo Parecer favorável, sob n.o 77/82-CN, pu
blicado no DCN de 26-6-82. (Autor: Dep. Antônio Morais.)

- Leitura: 28-5-82

10

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTrrUIÇAO N.o 31, DE 1982

Revoga a allnea d do item VIII do art. 8.0 e dá nova redação ao § 8.°
do art. 153 da Constituição Federal, extinguindo a censura de diversões
públiea, tendo parccer oral contrário, publicado no DCN de 10-9-82.

- Leitura: 4-6-82

11

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUrçAO N.o 32, DE 1982

Altera a redaçâo do § 35 do art. 153 d:!. Constituição Federal, tendo
Parecer oral contrário, publicado no DCN de 24-9-82. (Autor: Dep. Hélio
Duque.) - Leitura: 4-6-82

12

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 34, DE 1982

Dá nova redaçao ao § 2." do art. 113 da Constituição Federal, tendo Pa
recer oral favorável, publicado no DeN de 24-9-82. (Autor: Dep. OctaIJllio
de Almeida.) - Leitura: 11-6-82

U

PIl-OPOSTA DE EMENDA A CONSTrrUIÇAO N.o 35, DE 1982

Institui a Justiça. Comercial, tendo Parecer oral contrário, publicado
no DCN de 10-3-83. (Autor: Dep. Juarez Furtado.) - Leitura: 11-6-82

14

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 36, DE 1982

Altera a redação do § 2.0 do art. 99, tendo Parecer oral tavorável,
,Jublicado no DCN de 8-10-82. (Autor: DeV. Juarez Furtado.)

- Leitura: 18-6-82

15

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 37, DE 1982

Altera disposit.ivos da Constituição Federal, referentes ao or!{amento
da União e dá outras providências, tendo Parecer oral contrário, publicado
no DCN de 14-10-82. (Autor: Dep. Paulo Lustosa.) - Leitura: 16-·6-82

16

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 38, DE lU82

Acrescenta parágrafos ao art. 152 da Constituição, tendo parecer oral
contrário, publicado no DeN de 10-3-83. (Autor: Seno Hugo Ramos.)

17

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 39, DE 1982

Altrra a seção do texto constitucional referente ao Ministério Público,
tendo Parecer oral contrário, publicado no DCN de 11-3-83.

- Leitura: 25-6-82

18
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTrTUrçAO N.o 40, DE 1982

Determina que um terço dos membros dos Tribunais de Contas sejam
nomeados mediante prévia aprovação em concurso público, tendo Parecer
contrário. sob n.o 101/82-CN, publicado no DeN de 10-8-82.

- Leitura: 25-6-82

19

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 42, DE 1982
(Tramitando em conjunto com a de n.o 59, de 1982)

AJt"ra o Capitulo VII do Título I e o Titulo V, para introduzir o regime
c1e Governo Pal'laJnelJWr, tendo Pareceres, sob n.O 95/82-CN, publicado no
DCN de 3-9-82. contrário à Proposta e à de n.O 41182 que com ela tramitou,
(' oral, publicado no DCN de 17-3-83, contrário à Proposta e à de n.O 59/82
que com ela tramita. (Autor: Dep. Airton Sandoval.) - Leitura: 6-8-82

%0

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTrrUIÇAO N.o 43, DE 1982

Altera a redação do art. 142 da Constituição Federal, tendo Parecer orai
favorável, publicado no DCN de 17-3-83. - Leitura: 13-8-82

21

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUlÇAO N.o 44, DE 1982

Altera o art. 184 da Constituição, tendo Parecer tavorável, sob n.o 102,
de 1982-CN. publicado no DeN de 15-9-82. - Leitura: 13-8-82

22

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUrçAO N.O 45, DE 1982

Determina que as modificações introduzidas. durante uma legislatura,
na legislação eleitoral, somente possam vigorar a partir da legislatura subse
qüente, tendo Parecer oral contrário, publicado no DCN de 18-3-83. (Autor:
Dep. Airton Sandoval.) - Leitura: 13-6-82

23

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 46, DE 1982

Acrescenta § 5.0 aO art. 15 da Constituição ~'ederal, tendo Parecer oral
contrário, publicado no DeN de 23-3-83. - Leitura: 13-8-82

!4

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTrrurÇAü N.O 47, DE 1982

Altera a redação do § 11 do art. 153 da Constituição Federal, tendo
Parecer oral contrário, publicado no DCN de 23-3-83. - Leitura.: 20-8-82

!li

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUlÇAO N.o 48, DE 1982

Dispõe sobre a aposentadoria dos servidores policiais sob o regime esta
tutário e da Consolidação das Leis do Trabalho aos vinte e cinco anos de
serviço, acrescentando dizeres ao art. 165 do texto constitucional no seu item
XX, tendo Parecer favorável, sob n." 106/82-CN, publicado no DCN de
30-9-82. (Autor: Dep. Jorge Vianna.) - LeItura: 20-8-82

Z6

PROPOSTA DE EMENDA A CON8TlTUIÇAO N." 49, DE 1982

Dá nova redação ao § 4.°, acrescenta parágrafos e renumera aos atuais
ss 5.0 e 6.0 do art. 144 do Constituição Federal, dispondo sobre os venci
mentos da magistratura, tendo Parecer oral contrário, publicado no DCN
de 24-3-83. (Autor: Dep. Brabo de Carvalho.) - Leitura: 27-8-82
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!7

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 50, DE 1982

Revoga a alfnea e do parágrafo único do art. 30 da Constituiçáo Federal,
tendo Parecer favorável, sob n.o 106/82-CN, publicado no DCN de 2-8-82

- Leitura: 27·8-8~

28
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 51, DE 1982

Institui a Justiça Rural, tendo Parecer favorável, sob n.o 107/82-CN,
publicado no DCN de 7-10-82. - Leitura: 3'-9-82

!li

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 52, DE 1982

Dá nova redação ao art. 101 da Constituiçáo Federal, tendo Parecer
favorável, sob n.o 106/8 -CN, publicado no DCN de 7-10-82. (Autor: Seno
Passos Pôrto. 1 - Leitura: 3-9-82

30

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 53, DE 1982

Restabelece a redação que a alínea d do § l.0 do art. 144 tinha anterior
mente à Eminda n.o 7, de 1977, para o fim de devolver à Justiça Comum a
competência para processar e julgar militares pela prática de crimes de
natureza civil, tendo Parecer oral contrário, publicado no DCN de 7-4-83.

- Leitura.: 13-9-82

PROPOSTA DE EMENDA A CONS'l'ITUIÇAO N.o 54, DE 1982

Altera o art. 153. § 10, da Constituição Federal, tendo Parecer favorável,
~ob n.O nO/82-CN, publicado no DCN de 20-10-82. (Autor: Seno Jutahy
Magalhães.) - Leitura.: 14-9-82

32

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTI'l'UIÇAO N.o 55, DE 1982

Altera os cajJut dos arts. 95 e 96 da Const.ituição Federal, tendo parecer
oral contrário, publicado no DCN de H-1-83. (Autor: Seno Lázaro Barbosa.)

- Leitura: 20-9-82
33

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 56, DE 1982

Dispõe sobre a estabilidade dos servidores da União, dos Estados e dos
Municlpios, da administração direta ou indireta, que à data da promulga
ção desta Emenda já tenham cinco ou mais anos de serviço, continuos ou
não, tendo Parecer oral favorável, publicado no DCN de 22-4-83.

- Leitura: 27-8-82

34

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 57, DE 1982

Altera o art. 184 da Constituição Federal, tendo Parecer oral contrário,
publicado no DCN de 29-4-83. (Autor: Seno Jorge Kalume.J

- Leitura: 5-10-82
35

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 59, DE 1982
(Tramitando em conjunto com a de n.o 42, de 1982)

Institui o Sistema Parlamentar de Governo, tendo Parecer oral, publi
cado no DCN de 17-3-83, contrário à Proposta e á de n.O 42/83 que com
ela tramita. (Autor: Dep. Victor Faccioni. - Leitura: 7-10-82

36

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 60, DE 1982

Dá nova redação ao § 3.0 do art. 97 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, publicado no DCN de 5-5-83. (Autor: Dep. Inocêncio de
Oliveira.) - Leitura: 14-10-82

37

PIWPOS'rA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 61, DE 1982

Altera a alinea d do item III do art. 19 da Constituição Federal, vedan
lio a instituição de imposto sobre a tinta preta destinada à impressá.o do
livro, do jornal e dos periódicos, tendo Parecer oral contrário, publicado no
DCN de 6-5-83. (Autor: Dep. José Camargo.) - Leitura: 20-10-82

88

PROPOSTa DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 62, DE 1982

Altera a redação do inciso I do art. 165 da Constituição Federal, tendo
Parecer oral favorável, publicado no DCN de 6-5-83. - Leitura: 26-10-82

39

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 2, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.o de 1983)

Altera o art. 98 da Constituição Federal, tendo Parecer sob n.o 55/83-CN
publicado no DCN de 14-5-83, pela aprovação da Proposta e pelo arquiva
mento, por prejudicada, do de n.O 4/83, que com ela tramit.a. I Autor:
Seno Affonso Camargo.) - Leitura: 21-3-83

40

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 3, DE 1983

Dá nova redação ao art. 15, § 3.0 , allnea f, e ao art. 177, § 1.0, da Cons
tituição Federal. teudo Parecer favorável sob n.o 30/83-CN, publicado no
nCN de l!i-4-83. - Leitura: 21-3-33

41

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 4, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.O 2, de 19831

Dispõe sobre os reajustes dos vencimentos dos funcionários públicos,
tendo Parecer sob n.o 55/83-CN, publicado no DCN de 14-5-83, pelo arqui
,amento, por prejudicada, em virtude da aprovação da Proposta n.o 2/83
que com ela tramita. (Autor: Dep. Ary Kffuri.J - I,eitura: 14-4-33

42

Pl'<OPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 9, DE 19R3

Altera o item II do art. 176 da Constituição Federal, tendo Parecer oral
contrário, publicado no DCN de 30-9-33. (Autor: Dep. Dionisio Hage.)

- Leitura: 13-5-83
43

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o lO, DE 1983

Acrescenta item ao art. 160 da Constituição Federal, tendo Parecer
favorável, sob n.O 66/83-CN, publicado no DCN de 16-6-83 IAutor: Dep.
José Carlos Teixeira.) - Leitura: 16-5-83

44

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 13, DE 1983

Acrescenta dispositivo à Constituição, tendo Parecer favorável sob
n.o 69/83-CN, pubEcndo no DCN de ~-8-84. (Autor: Dep. Myrthes Bevi
lacqunJ - Leitura: 30-5-83

4.5

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 15, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.o 16, d'l 1983)

gevogn os diospositivos que restringem a autonomia dos Municípios brasi
leiros e dá nova organização poJitica ao Distrito Federal, tendo Parecer,
sob n.o 95, de 1983-CN. publicado no DCN de 6-9-83, pela aprovaçíío do art. 1.0
e rejeição do restante, e pela prejudicialidade da Proposta de n.o 16/83, que
com ela tramita. (Autor: Seno M:'\rio Maia.) - l,eitura: 6-6-83

1tl

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 16, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.O 15, de 1983)

Restabelece eleições diretas para prefeitos dos Municfpios que especifica,
cria a representação politica do Distrito Federal e dá outras providências,
tendo Parecer, sob n." 95, de 1983-CN, publicado no DCN de 6-9-83, pela
prejudicialldade, em virtude da aprovação, em parte, da Proposta de n.o 15/83,
que com ela tramita. - Leitura: 17-6-83

47

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 17, DE 1983

Acrescenta às Disposições Transitórias para Introduzir o regime de
r;c.verr1<J pariamentar, tendo parecer, sob n.O 67/84-CN, publicado no DCN
de 26-9-84, favorável nos termos de Substitutivo que oferece. I.Autor: Dep.
Herbert Levy.) - Leitura: ~7-6.83

48

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 18, DE 1983

Altera os arts. 4.", item lI, e o art. 5.0 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n." 93/83-CN, publicado no DCN de 3-9-83.

- Leitur,.: 1.°-11-113
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 19, DE 1983

Estende aos Deputados Estaduais e aos Vereadores a inviolabilidade no
exerclcio do mandato, tendo Parecer favorável sob n.O 126/83-CN, publicado
no DCN de 22-10-83. (Autor: Dep. João Bastos.) - I.eltura: 2-8-83

50

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 21, DE 1983

Incorpora ao texto constitucional a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, aprovada pela ONU, tendo Parecer favorável, lob n.o DO/53-CN,
publicado no DON de 31-8-83 (Autor' Dep. João Bastos.) - Leitura: 0-8-83

51

HtOPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 26, DE 1983

Acrescenta dispositivo ao art. 102 da Constituição Federal, tendo Parecer
favorável, .ob n." 107/83-CN, publicado no neN de 23-9-83. (Autor Dep.
Paulo Lusto.•a.l - Leltur..: 23-8-83

52

PROPo..'>TA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 26, DE 1983

Devolve à Justiça Comum a competência para processar e julgar os
Integrantes das Policias Uil1tares e Corpo de Bombeiros pela prãtlca de
crtme& d" natureza civil, tendo Parecer oral contrário, publicado no DON
(~e 21-3-84. (Autor: Dep. Mário Frota.) - Leitura.: 26-8-83

53

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 27, DE 1983
(Tramitando em conjunto com as de n.Os 45 e 46, de 1983)

Extlrp.. do texto constitucional os dispositivos que permitem ao Poder
Executivo a expedição de Decretos-leis, tendo Parecer oral. publicado no neM
de 12-4-84, contrário à Proposta e às de n.o" 45 e 46, de 1983, que com ela
tramitam (Autor: Dep. Luiz Henrique,) - Leitura: 30-8-83

54

P.fi,OPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 26, DE 1983

Dá nova redação ao § 1.0 do art. 104 da Constituiçáo, facultando ao
parlamentar a opção entre os rendimentos da parte fIxa dos subsidios e os
relativos ao emprego, cargo ou função, tendo Parecer favorável, sob n.O 118,
de 1983-CN, publicado no nCN de 8-10-83. (Autor: Dep, Paulo Lustosa.)

- Leitura: 6-9-83
55

PROI:'OSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 29, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n," 36, de 1983)

Introduz alterações no art. 60 da Constituição Federal, Instituindo o
critério de regionalização na lei orçamentária anual da União, tendo Pa
recer 'lral, publicado no nCN de 28-3-84, favorável à t'roposta e pela pre
judicialidade da de n." 36/83. (Autor: Dep. Paulo Lustosa.)

- Leitur.. : 6-9-83
56

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 30, DE 1983

Acrescenta parágrafo único ao art. 84 da Constituição, dispondo sobre
li. escolha de Ministros de Estado, tendo Parecer favorável, sob n.O 119/83-CN,
publicado no nCN de 8-10-83. (Autor: Dep. Jonathas Nunes.)

- Leitur.. : 8-9-83
57

PROPOSTA DE EN.lENDA A CONSTITUIÇAO N." 32, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.o 37, de 1983)

Dispõe sobre programas de combate à seca no Nordeste, tendo Parecer
oral, pub\Jcado no DCN de 29-3-84, favorável à Proposta e contrário à de
n."37/83, que com ela tramita. - Leitura: 8-9-83

58

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.O 34, DE 1983

Dá nova redação a alínea a do parágrafo único do art. 151 da Cons
tituiçã.o Federal, tendo Parecer oral contrário, publicado no DeN de 30-3-84.
(Aut.Qr: Do» Jos!' Com arE!o. \ L~ltura: 20-9-83

59

PROFOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 35, DE 1981

Dispõe que a nomeação dos Governadores dos Territórios deverã ter
feita a partir de indicação pelos Deputados Federais do respectivo Território,

tendo Parecer favorável, sob o n.o 124183-CN, publicado no nCN de 21-10-83.
(Autor: Dep. Mozarlldo CavalcantI.) - Leitura: 20-9-83

60

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 36, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.o 29, de 1983)

Introduz alteração na Constituição Federal, na parte relativa ao Orça
mento, visando regionallzar a fixação da despesa orçamentária, tendo Pa
recer oral, publlcado no DeN de 23-3-84, pela prejudicialidade da Proposta
em virtude da aprovação da de n,O 29/83. - Leitur..: 13-9-8S

61

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 37, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.O 32, de 1983)

Restabelece a destinação constitucional de três por cento da renda tri
butária na execução do plano de defesa contra os efeitos da &Ca do Nor
deste, tendo Parecer oral, publicado no DCN de 29-3-84, contrârio à Pro
posta e favorável à. de n.O 32/83, que com ela tramita. (Autor:: Dep.
Oswaldo Lima Filho.) - Leitura: 13-9-83

62

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 43, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.o 1, de 1984>

Altera o Capitulo lU, no item I do art. 13 para introduzir as imuni
dades parlamentares para os Deputados Estaduais e Vereadores, tendo Pare
cer sob n,O 5/84-CN, publicado no nCN de 29-3-84, favorável à Proposta e
pela rejeição da de n.o 1/84, que com ela tramita. (Autor:: Dep. DillOn
Fanchm.l -- Leitura: 28-11-83

61

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 44, DE 1983
(Tramitando em conjunto com a de n.o 47, de 1983)

Suprime o art. 57 da Constituição Federal, tendo Parecer sob número
6/84-CN, publicado no DCN de 3-4-84, contrário à Proposta e à. de n." 47/83,
que com ela tramita. (Autor: Dep. Lélio Souza.) - Leitura: 28-11-83

"PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.O 45, DE 1983
(Tramitando em conjunto com as de n.OI 27 e 46, de 1953)

Revoga o Inciso V do art. 46 e o art. 55 da Constituição Federal, tendo
Parecer oral, publicado no DeN de 12-4-84, contrário à Proposta e às de
n."" 27 e 46, de 1983, que com ela tramitam. (Autor: Dep. Luiz Guede• .l

- Leitur..: 10-11-83

S5

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 46, DE 1983
(Tramitando em conjunto com as de n.Os 27 e 45, de 1983)

Revoga o inciso V do art. 46 e o art. 55, seus incisos e parágrafos, todos
da Constituição Federal, tendo Parecer oral, publicado no nCN de 12-4-84.
col'trário i\. Proposta e M de n."s 27 e 45, de 1983.. que com ela tramitam.
(Autur: Dep. Daso Coimbra,) - Leitura: 23-11-83

66
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 47, DE 1983

(Tramitando em conjunto com a de n.o 44, de 1983)
Altera a redação do inciso In do art. 43 e revoga o art. 57 da Cons

tituição Federal, tedo Parecer sob n.o 6/84-CN, publicado no DeN de
3-4-84, contrário à Proposta e à de n,o 4Y83. que com ela tramita,

_ Leitura: 1.0-12-83
67

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 1, DE 1984
(Tramitando em conjunto com a de n.O 43, de 1983)

Acrescenta parágrafo ao art. 32 da Constituição Federal, e dá nova
redação ao seu § 4.°, tendo Parecer sob n.O 5/84-CN, publicado no neN
de 29-3-84, pela rejeição da Proposta e f~.vorável à de n.O 43/83, que com
"1'l. tramita. (Autor: Dep. Sérgio Murllo.) - Leitura: 9-3-84

6S

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 3, DE 1984

Altera o art. 42 da Constituição Federal em seu inciso lU, estendendo
a competência do Senado Federal para aprovar previamente a indicação
do Ministro-Chefe do SNI, tendo Parecer oral contrârio, publicado no DCN
de 3-10-84. - Leitura: 30-3-84
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69

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 4, DE 1984

Altera o art. 43 da Constituição Federal em seu inciso II; o art. 65 em
seu § 2.° e o art. 66 e seus §o 1.0, 4.° e 5.°, para permitir ao Congresso Nacional
discutir e votar a proposta do orçamento monetário, tendo Parecer favorável,
sob n.o 32, de 84-CN, publicado no DCN de 22-5-84 - Leitura: 16-4-84

70

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 5. DE 1984

Altera a redação e revoga dispositivos da constituição Federal, que
contém rcstrições à exercitação do direito de greve, tendo Parecer oral con
trário, publicado no DCN de 3-4-85. mep. Dante de Oliveil'a.l

- Leitura: 16-4-84
71

PROPOSTA EMENDA À CONSTITUIÇAO N.o 8. DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.Os 10 e 12, de 1984)

Modifica a redação dos arts. 34 e 36 da Constituição F€d€ral assegurando
aos Senadores e Deputados o direito de se licenciar para exercer novas fun.
ções na administração pública. Tendo parecer oral favorável. publicado no
DCN de 3-4-85. (Autor: Dep. Adail Vettorazzo.) - Leitura: 17-4-411

72

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇãO N.O 9, DE 1984

Dispõe sobre a aplicação de recursos financeiros da Amazônia Legal.
Tendo Parecer favorável, sob n.O 31184-CN, publicado no DCN de 22-5-84.
(Autor: Dep. Mário Frota.) - Leitura: 17-4-84

73

l'D.ÜPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇãO N.o 10, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n."s 8 e 12, de 1984)

Altcra a redação do caput do art. 36 da Constituição Federal, tendo
parecer ornl favorável, publicado no DCN de 3-40-85. (Autor: Dep. Renato
Carneiro.) - Leitura: 23-4-84

74

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇãO N.o 12, DE 1984
«(Tramitando em conjunto com as de n.o. 8 e 10, de 1984)

Amplia as hipóteses em que o Deputado ou o Senador pode exercer
(unçóes ou cargo~ sem perda do mandato, tendo parecer favorável, pubIl
cado no DCN de 3-4-85. (Autor: Dep. Renato Cordeiro.)

- Leitura: 25-4-IH

7ll

PIWPOSTA DE EMENDA A CONSTl'l'UIQAO N.o 13, DE 1981
(Tramitando Em conjunto com as de n.'S 1'1, 18, 20, 22, 24,

e 26 29, de 1984)

Alt€ra a redação do art. 3.° da Constituição Fed€ral, tendo parecer
contriirio, sob n.O 53/R4-CN, publicado no DCN de 26-6-84. (Autor: Dep
Coutinho Jorge.) - Leitura: 27-4-84

'76

PROPOSTA DE EMENDI\ A CONSTITUIÇãO N.' 17, DE 1934
(Tramitando em conjuuto com as de n.os 13, 13, 20, 22, 24

e 26 a 28, de 1984)

Altera a redação dos arts. 21, 55 e 57 da Constituição Federal, tendo
Parecer contrário, sob n.' 53/84-CN, publicado no DCN de 26-6-34. (Autor:
Dep. Brandão Monteiro.) - Leitura: 27-4-84

77

PRopmn'A DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 18, DE 10;3'1

iTramitando em conjunto com as de n.os 13, 17. 20, 22, ;J1 e 26 a 28, de 1984)

Altera a rcdaçã o do item III do caput do art. 42, da Constituição Fe
deral, tendo Pareo"r contrário, sob n.o 43/84-CN, publkado no DCN de 26-6-84.

- Leitura: 27-4-84

78

PROPOSTA DE EMENDA A CONSnTtJIçãO N.o 20. DE 1934
(Tramitando em conjunto com as de n.os 13, 17, 18,

22, 24 e 26 a 23, de 1984)

Introduz modificações no § 3." do art. 75 da Constituição Federal, redu
ziEdo para quo.tro anos o mandato do Presidente da República, respeitado o
período de seis anos do atual mandato presidenoial, tendo parecer contrário,
sob n.o 53/84-CN, publicado no DCN de 26-6-84, <Autor: Dep. Ferno.ndo
Lvm.l - Leitura; ~7-4-84

'79

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇãO N.o 22, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.Os 13, 17, 18,

20, 24 e 26 a 28 de 1984)

Acrescenta paragrafo ao art. 3.° do texto constitucional, estabelellendo a
realização de plebiscito para a redivisão territorial, tendo Parecer contrário,
sob n." 53!34-CN, publicado no DCN de 26-6-84. (Autor: Dep. Iana Pas
1I0ni.) - Leitura: 27-4-84

80

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇãO N.o 24, DE 1984

(Tramitando em conjunto com as de n.Os 13, 17, 18,
20, 22 e 26 a 28, de 1984)

Altera e acrescenta dispositivos à Constituição, tendo Parecer contrário,
sob n.O 53/84-CN, publicado no DCN de 26-6-84. (Autor: Deputado Wilmar
Pallis.) - Leitura: 27-4-84

31

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇãO N.o 26, DE 1984

(Tramitando em conjunto com as de n.os 13, 17, 13,
20, 22, 24, 27 e 28, de 1984)

Modifica a redação do ! 2.° do art. 13 e do inciso I do art. 15 da Cons
tituição Federal, tendo Parecer contrário, sob n.o 53/34-CN, publicado no
DCN de 26-6-84. (Autor: Dep. Eduardo Matarazzo Suplicy.)

- Leitura: 27-4-48

82

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 27, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.Os 13, J 7.

18, 20, 22, 24, 26 e 28, de 1984)

Estabelece eleições em dois turnos para Governador e Vice-Governador
de Estado, tendo Parecer contrário, sob n.o 53/84-CN, publicado no DCN de
26-6-84. (Autor: Dep. José Fogaça.) - Leitura: 27-4-84

83

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 28, DE 1984

(Tramitando em conjunto com as de n.os 13, 17
18, 20, 22, 24, 26 e 27, de 1984)

Retira das atribuições do Presidente da República, a facilidade de editar
1ecretos-Ieis, tendo Parccer contrário, sob n.o 53/84-CN, y;ublicado no DCN
de 26-6-34. (Autor: Dep. Arthur Virgilio Neto,) - Leitura: 27-4-84

84

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUrçAO N." 29, DE 1984

"Acrescenta § 5.° ao art. 62 da Constituição Federal", tendo Parecer
contrário, sob n.o 37/84-CN, publicado no DCN de 2-6-84. (Autor: Deputado
Paulo Lustosa.) - Leitura: 30-4-84

85

PROPOSTA DE EMENDA A CONS'X'ITUIÇAü N." 30. DE 1984

"Acrescenta parágrafo ao art. 163 da Constituição lo'ederal," tendo
Parecer contrário. sob n.O 60/S!lo-CN, publicado no DCN de 6-9-31. Autor:
Dep. Paulo Lustosa.) - Leitura; 30-4-84

86

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 31, DE 1934

"1?ispõe sobre aposentadoria de servidores municipais." tendo Parecer
favoravel, sob n.o 45/84-CN, publicado no DCN de 15-6-84. (Autor: Senador
.Jorge Kalume.) _ Leitura: 14-5-84

87

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 32, DE 1l!84

Acrescenta parágrafo ao art. 45 da Constituiç'ão Federal, tendo Parecer
oral contrário, à proposta e Emenda n.o 1, publicado no nCN de 21-9-84.
(Aut.or: Dep. Brandáo Monteiro.) - Leitura: 14-5-84

88

PHOPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇãO N.o 33, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.o 35 e 43. de 1984)

Asoogura o direito de voto aos cabos e soldados das Polícias Militares
dll8 Estados, t.endo Parecer oral contrário. publicado no neN de 28-9-84.
(Autor: Dep. Farabulini Júnior,) -- Leitura: 21-5-84
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N.O 35. DE 1984
e 43, de 1984)

das Policias Militares,
28-9-84. (Autor: Dep,

_ LeitlU'a: 22-5-84

89

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 34, DE 1984

Acrescenta o § 6.° ao art.. 15 da Constituição, tendo Parecer favorável
"ob n.o 49/B4-CN, publicado no nCN de 20-6-84. (Autor: Dep. Domingos
Juvenal.' - Leitura: 21-5-84

90

PI{OPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIQAO
(Tramitando em conjunto com as de n.08 33

Confere (I direito de voto aos cabos e soldados
lcndo Par~c('r Gnll contrnrio, publicado no "leI" de
:\rmando Pínhelro.)

91

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIQAO N." 36. DE 198'l

"Acrescent2. parágrafo único ao art. 167 da Constituição Federal", tendo
E'ar"c.er favorável. sob n.o 56/84-CN, publicado no DCN de 29-6-84. (Autor:
Dep. Jorge Corone.) - Leitura: 25-5-84

92

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 37, DE 1984

"Obriga o Poder Público a solver seus débitos com correção monetária".
tendo parrcer favorável, sob nO 57/84-CN. publicado no DCN de 29-6-84.
,A_utor: Seno Benedito Ferreira.) - Leitura: 25 ·5-84

93

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 38, DE 19B~

"Acrescenta parãgrafo único ao art. 160 da Constituição Federal". (Autor;
Dap. Frnncisco Dias,) Tendo Parecer oral contrãrio, publicado no DCN de
27-3-85. (Autor: Dep. FranciGco Dias.) - Leitura: 4-6-84

94

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 39, DE 1984

D~ 1l0V a rcd~ção ao § 2.0 do art. 151 da Constituição Federal, para
permitIr reassunçao do Governador e do Prefeito que se desincompatibili
zaram para a disputa de mandato eletivo, tendo parecer oral favorável,
publicado no DCN de 13-6-85. (Autor: Ferna.ndo Lyra.) _ Leitura: 4-6-84

95

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 40, DE 1984

Que institui a Justiça Agrária, tendo Parecer oral favorável. publicado
no nCN de 8-8-85. (Autor: Dep. Jorge Arbage.) - Leitura: 11-6-84

96

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 41, DE 1984
(Tramitando em conjunto com a de n.o 42, de 1984)

Dá nova redação ao art. 98 da Constituição Federal. tendo Parecer oral,
~ablicado no DCN de 8-8-85, favorável à Proposta e pela prejudicialidade
da de n.o 42/84. (Autor: Dep, Francisco Dias,) - Leitura: 11-6-84

97

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITroQAO N.o 42, DE 1984
'Tramitando em conjunto com a de n.O 41, de 1984)

Dispõe solJre a concessão, aos servidores ciVis e militares da União, de
uma gratificação especial natalina, tendo Parecer oral, publicado no DCN
de 8-8-85, favoi'ável à PEC n.o 41/84 e pelo prejudicialidade df, Proposta.
'Aut.or: Dep. Al'Y KffurLl ~ Leitura: 1.0 -6-85

98

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 4.3, DE 1934
(Tramitando em conjunto com as de n.";; 33 e 35. de 19S·1c)

Altera a redação do S 2.° do art. 147 da Constituição F~deràl. tendo
Parecer oral contrário, publicado no DCN de 28-9-84. (Autor: Dep. ,Jorge
Leite.) - Leitura: 13-6-84

91l

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 44, DE 1984

"Dá nova redação ao item III do art. 165 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável. sob n.o 59/84-CN, publicado no nCN de 24.. 3-84. (Autor:
Dep. Francisco Dias,'! - Leitura: 18-6-84

lGO

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 46 DE 1[184
iTmmil.nncto em conjunto com a de n.O 48, de 1981)

Altera e acrescenta dispositivos na Constituição Federal. de modo fi

tornar gratuito o ensino pm todos os níveis, sob o encargo do Poder PúbHr.o.

tendo Parecer oral publicado no DCN de 16-5-85, favorável à Proposta e
pela prejudicialidade da de n.o 48/84, que com ela tramita. (Autor: Dep.
Nilton Alves.l - LeitlU'a: 25-6-84

101

PROPOR~A DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 48, DE 1984
,Tramitando em conjunto com a de n.o 46, de 1984)

Modifica a redação do item II do § 3.0 do art. 176 da Constituição Fe
deral, tendo Parecer orol publicado no DCN de 16-5-85, favorável à PEC
n.o 46/84 e pela prejudicialidade da Proposta. (Autor: Dep. Irma Passoni.)

- Leitura.: 20-6-84

102

Pl~OPOS·.lA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 49, DE 1984

(Tramitando em conjunto com as de n.08 50 a 62,

64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)

Altera, acrescenta e suprime dispositivos da Constituição Federal. (Autor:
Dep. Jorge Carone.) - Dependendo de parecer a ler proferido em Pleni
rio. - Leitura.: 21-9-84

103

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTroÇAO N.o 50, DE 1984

(Tramitando em conjunto com os de n."- 49, 51

a 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)

Modifica dispositivos da Constitui~ão Federal, visando estabelecer nova
organização política para o Distrito Federal, bem como assegurar-lhe repre
sentação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e dar outras pro
vidências. (Autor: .Sen. Mauro Borges.) - Dependendo de parecer a ser
proferido em Pll'~;).rlO. - Leitura: 25-9-84

1M

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO 101.° Dl, DE 1984

(Tramitando em conjunto com as de n.08 49, 50, 52
a 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)

Suprime osLo do art. 17 e o item V do art. 42, renumera Oll dema.1s
e acrescenta item ao art. 44 da Constituição Federal. (Autor: Dep. Jofi.o
Batista Fagundes.) - Dependendo de parecer a ser proferido em PlenáriO.

- Leitura: 25-9-84

105

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO 101,° 52, DE 1984

(Tramitando em conjunto com as de n.08 49 a 51, 53

a 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)

altera dispositivos da Constituição referentes aOJl Territórios e ao DiB
t.rito Federal. (Autor: Dep, Al'ildo Teles.) - Dependendo de parecer a ser
proferido em Plenário. - Leitura: 25-9-~

10t'l

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIQAO N.o 53, DE 1984

Tramitando em conjunto com as de n.Os 49 a 52,
54 a 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 19&5}

Esta,beleoe eleições para Governador, Senadores e Deputados Federais e
Estaduais no Distrito Federal. (Autor: Dep. Múcio Athayde.) - Dependendo
de parlX:er a ser proferido em Plenário - Leitura: 215-9c84

107

PROPOSTA DE EMENDA A CONTITUIÇAO N.o 54, DE 1984

(Tramitando em conjunto com as de n.Og 49 a 53,
55 a 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)

Altera dispositivos da Constituição Federal, nas partes que dispõe sobre a
competência, organização e funcionamento do Distrito Federal, e dá outras
providências. (Autor:: Dep. Aldo Arantes.) - Dependendo de parecer a ser
proferido em Plenário. - LeltlU'a: 25-9-84

lOS

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITurÇAO N.o 55, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.Os 49 a 54

e 56 a 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)

Dá nova redação ao item VIII do art. 13 da Constituição Federal. (Autor:
Dep. Alvaro Dias.) - Dependendo de parecer a ser proferido oralmente em
Plenário. - Leitura: 25-9-84
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109

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 56, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.os 49 a 55,
57 a 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)

Altera a redação do § 1.0 do art. 102 da Constituição Federal. (Autor:
Dep. Fernando Collor.) - Dependendo de parecer a ser proferido oralmente
em Plenário. - Leitura: 25-9-84

110

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 57, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.os 49 a 56,

58 a 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985

Acrescenta parágrafo ao art. 15 da Constituição Federal, estendendo a
Imunidade parlamentar aos vereadores. (Autor: Dep. José Tavares.) - De
pendendo de parecer a ser proferido em plenário - Leitura: 25-9-84

111

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 58, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.os 49 a 57,

59 a 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)

Acrescenta inciso lU ao art. 15 da Constituição Federal. (Autor Dep. Al!2a
lU'antes.l -- Dependendo de parecer a ser proferi'ia em Pienário.

- Leitura: 25-ll-84

lU

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.O 59, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.Os 49 a. 58,

60, a 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 19Sõ)

Altera a redação do inciso IV do art. 176, acrescentando ao mesmo artigo
um novo Item, e um parágrafo ao art. 176, como segue. (Autor: Dep. CarlOl!
Vinagre.) - Dependendo de parecer a ser proferido em Plenário.

- Leitura: 25-9-84
113

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 6tl, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.Os 49 a 59,

61, 62, 64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)

Acrescenta dispositivos à Constituição Federal. (Autor: Dep. Luiz DuloU
Dependendo de parecer a ser proferido oralmente em Plenário.

- Leitura: 25-9-84
114

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITOIÇAO N.o 61, DE 1984
lTramitando em conjunto com as de n.Os 49 a 60,

6:1, 64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)

Altera o art. 13, em seus caput, Inciso VI e VIII, §§ 1.°, 2.°, 3.°, 6.° e 8.0;
o art. i5, em seus caput e § LO, alíne'lS a e b; o art. 17, §§ 1.0 a 3.°; o art. 34
Incisos IV e V; o art. 35, § 4.°; o art. 41, em seu caput, n 1.0 e 2.°; o art. 0,
Itens IrI e V; o art. 47, em seu caput, incisos e parágrafos; o art. 61, 3.°:
o art. 59 em seus caput e §§ 3.° e 4.°; o art. 152, §§ 5.° e 6.°; e acret!Centa
dois artigos no Titulo V da Constituição Federal, que trnta dll.S D!spoaiÇÕtlS
Gerais e Transitórias. (Autor: Dep. Arthur Vlrglllo Neto.) - Dependendo
de parecer a ser proferido em Plenário, - Leitura: :llí-9-84

115
PROPOSTA DE EMENDA A CON8TlTUIÇAO N.O 62, DE 1984

(Tramitando em conjunto com as de n.0S49 a 61,
64 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 19(5)

Dá nova redação ao § 7.° do art. 23 da Constituição Federlll. (Autor:
Dep, Freitas Nobre.) - Dependendo de parecer a ser proferido em Plenárl.o.

- Leitura: 25-9-84

116

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 64, DE 1984
(Tramitando em conjunto com ll.S de n.Os 409

a 62, 65 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)

Dá nova redação ao Item IH do art. 42 da Constituição Federlll. (Autor:
Dep. Freitas Nobre,) - Dependendo de parecer a ser prOferido em Plenárlo.

- Leitura: 25-9-84

117
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 65, DE 1984

(Tramitando em conjunto com ll.S de n."" 49
a 6:1, 64, 66 a 70 e 84, de 1984, e I, de 1985)

Dá nova redação ao art. 55 da Constituição Federal. (Autor: Dep, Freita,
Nobre,) - Dependendo de parecer a ser proferido em Plenário.

- Leitura: 211-9-84

r;g

P1WPOSTA DE EMENDA A CONSTLTUICAO N.o 66, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as 'de n.Os 49 a

62, 64, 65, 67 li 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)

'Acrescenta parágrafo ao art. 62 da Constituição Federal. (Autor: Depu
tado Freita., Nobre.! - Dependendo de parecer a ser proferido em Plenário

- Leitura: 25-9-84
119

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAD 1'1.0 67, DE 1984
('l'Hlnütando em conjunto com as de 0.... 49 a 6:l,

64 a 66, 68 a 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)

Dá nova redação ao art. 95 da Constituição Federal. (Autor: Deputado
Freitas Nobre.) - Dependendo de parecer a ser proferido em plenário.

- Leitura: 25-9-84
120

PROPOSTA DE &"\fENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 68, DE 1984
\Tramitando em conjunto com as de n."" 49 li
62, 64 a 67, 69, 70 e 84, de 1984, e 1, de 1985)

Dá nova redação à allnea I do Item I do art. 119 e acrescenta. ao artigo
§ 4.". ,Autor; Dop. Freitas Nobre.) - Dependendo de parecer a ser proferido
em Plenário. - Leitura: ~5-9-84

121

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUlÇAO N." 69, DE 1984
(Tramitando em conjunto com ao ue n."" 49 1\

62, 64 a 68, 70 e 84, de 1984 e 1, de W85)

Dá nova redação ao art. 190 da Constituição Federal. (Autor: Deputado
Freitas Nobre.) - Dependendo de parecer li ser proferido em Plenário.

- Leitura: 21\-9-84
122

PROPOSTA DE EMENDA A CONST1TUIÇAO 1'1.0 70, DE 1984
(Tramitando em conjunto com 118 de n."" 49 lL

62 64 a 69 e B4, de 1904. e 1, de 1985)

Acrescenta § 7.° ao art. 13 da Constituição Federal. (Autor: Dep. Fer
nando Collor.) - Dependendo de parecer a ser proferido em Plenário.

- Leitura: 27-9-34
123

PROPOSTA DE El'.ffiNDA A CONSTITUIÇAO N.o 71, DE 1984

Acrescenia dispositivo ao art. 19 da Constituição Federal, tendo Parecer
favorável. sob n.O 85/84-CN. publicado no DCN de 1.°-11-84. (Auior: Dep.
Francifco Dias.) - J.Jcitura.: l.lJ-l[)-fH

124

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUrçAO N.o 72. DE 1984
<Tramitando em conjunto com as de n.os 73 a 76, de 1984)

Altera a redaçáo do Item I do art. 44 da Constituiçáo Federal, te~r1o
Parecer oral, puLJlicado no DCN de 9-8-85, favorável à Proposta e contra.no
às dp nO. 73 e 76/84. (Autor: Dep. Myrt.hes Bevilacqua.J

. . - Leitura: 1.°-10-84

lt5

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTrrmçAO N.o 73, DE 1934
(Tramitando em conjunto COm as de n.OS 72 e 74 a 76, de 19M)

Atribui competência ao Congresso Nacional para autorizar o Podf'f Exe
cutivo a contrair empréstimos, fazer operações de crédito, !egls1ar sobre a
divida pública e estabelecer os melas de pagamento, éendo parecer araI,
publicado no DCN de 9-8-85, favorável à Proposta n.o 72/84 e contrário à
Proposta e às de n.OO 74 a 76/84, (Autor: Dep. Dilson Fanclún.l

- Leitura: 3-10-84

1.26

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.O 74, DE 19f14
(Tramitando em conjunto com as de n.os 72, 73, 75 e 76, de 1984)

Condiciona à. autorização do Congresso Nacional os empréstimw, ope
rações ou acordos externos que Importem Ônus para o Tesouro Nacional,
tendo Parecer oral, publicado no DCN de 9-8-85, favorável à. Proposta. n,o 72
e contrário à Proposta e às de n.OS 73, 75 e 76/84, (Autor: Dep. Hugo
Mardlnll. _ !LeItura: 3-10-84

127

PROPOSTA DE EMENDA A CONS'ITTUIÇAO 1'1.0 75, DE 1984
(TramitaIldo em conjunto com as de n,OS 72 a 74 e 76, de 1984)

Dá nova redação aos Itens I e IV do nrt. 44 da COillJtltuição Federal,
tendo Parecer orai, publicado no DCN de 9-B-85, favorável à Proposta
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n." 72/84 e contrário à Proposta e às de n.OS 73, 74 e 76/34. (Autor: Dep.
FreItas Nobre). - l.eltura: 3-10-34

128

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 76, DE 1984
(Tramitando em conjuuto com as de 11.08 72 a 75, de 198·1)

Dá nova redação ao caput do art. 69, transfonnando-o em parágrafo
único. com nova redação. tendo Parecer oral, publicado no DCN de 9-3-85,
favorável à Proposta n.O 72/84 e contrário à Proposta e às de n.ca 73 B

75/84. (Autor: Dep. Freitas Nobre). - Leitura.: 8-10-84

129

PROPOSTA DE EMENDA A CON8TITUIÇAO N." 77, DE 198~

A1tcra R ITdação do art. 41 dot Constituição Federal relativo à compo
sição do Senado, para Detenninar Representação dos Territórios FederaIs
nessa Casa do Congresso, tendo Parecer oral contrário, publloado no DCN
de 14-8-85. (Autor: Dep. GeovanI Borges). - Leitura: 8-10-84

130

PlWPOSTA DE EMENDA A CONST1TUTÇAO N.o 78, DE 1984

"Determina que a eleição de Jui7. de Paz nos municípios feita por
sufrágio direto" tendo Parecer favorável, sob n.o 91184-CN, publicado no
DCN de 9-11-84. (Autor: Dep. Juarez Batista). - I,eltura.: 8-10-84

131

PROPOSTA :DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.• '19, DE 198"

. "Cria o Fundo de Compensação dos Estados, Diatrlto Federal e MunlcIploo'
altera e acrescenta dispositivos da Constituição Federal", tendo Parecer favo~
rável, sob n.o 123/84-CN, publicado no DCN de 20-11-84. (Autor. Dep. Airton
Sandoval). _ Leitura: 29-10-84

132

PROPOSTA DE EMENDA A CON:3'I'ITUrçAO N.u 8l!, DE 1984
lTramitando em conjunto com as de n.os 81 a 83, de 1984)

"Altera a redação dos arts. 19, 21 e 23 da Constituição". (Autor: Depu
tado Victor Faccioni.) - Dependendo de Parecer a ser proferido oralmente
em Plenário. - Leitura: 29-10-84

133

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 81, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 80, 82 e 83, de 1984)

Altera o § 3.° do art. 23 da Constituição Federal. (Autor: Seno Alvaro
Dias.) - Dependendo de Parecer a ser proferido oralmente em Plenário.

- LeItura: 30-10 -84

131

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO N.o 82, DE 1984
lTramitar,do em conjunto com as de n.os 80, 81 e 83, de 1984)

Dá nova redação aos §§ 8.° e 9." do art. 23 da Constituição Federal.
(Autor: Seno Alvaro Dias.) - Dependendo de Parecer a ser proferido oral
mente em Plenário - Leitura: 30-10-84

135

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO N.o 83, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.os 49 a 70, de 1984, e 1, de 1985)

Propõe alteração nos arts. 19, 21, 23, 25 e 26 e acrescenta o art. 218 na
Constituição Federal. (Autor: Seno Carlos Chiarelli.) - Dependendo de Pa
recer a ser proferido oralmente em Plenário. - Leitura: 9-11-84

136

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 84, DE 1984
(Tramitando em conjunto com as de n.os 49 a 70, de 1984,e 1 de 1985)

Altera a redação dos arts. 94, 95 e 96 da Constituição Federal. (Autor:
Dep. Paulo Zarzur.) -- Dependendo de parecer a ser proferido em Ple
nário. - Leitura: 19-11-84

137

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 85, DE 1984

"Modifica o art. 3." e seu parágrafo único e acrescenta outras alterações
na Constituição Federal, tendo Parecer oral favorável, publlcado no DCN
de 21-8-85. (Autor: Dep. Alvaro Valle). - Leitura: 3..12-86

138

P.HOPOBTA DE EMENDA A CONSTlTUrçAO N." 1, DE 198/1
(Tramitando em conjunto com as de n.OS 49 a 70 e 84, de 1984)

Concede aos Estados o poder de legislarem supletivamente sobre manejo
tlorestal, proteção ambiental e proteção da biota. (Autor: Dcp. Lúcio AI
C~tntara.l - Dependendu Je Parecer a ser proferido oralmente em Ple...
nário. - Leitura: 5-3-85

139

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUTÇAO N° 6, DE 19M

.\rre,centa par2gTafo ao art. 170 da Constituição F'ederal, tendo Parecer
favorável, sob n.o 14/85-CN, publicado no DCN de 29-5-85. (Autor: Dep.
Flávio Bierrenbach.) - Leitura: 29-4-85

t jl)

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 7, DE 19811

Acrescenta parágrafos ao art. 153 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n.o 15/85-CN, publlcado no DCN de 31-5-35. (Dep.
Flávio Blerrenbach) - Leitura: 29-4-85

IH

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 8, DE 1985

Acrescenta parágrafo ao art. 161 da Constituição Federal, tendo parecer
oral favorável, publicado no DCN de 19-9-85. (Autor: Dep. Slegf~led
Heuser), - Leitura: 6-0-85

}·:2

PROPOSTA DE EMENDA li CONSTITUTÇAO N.o 9, DE 19811

Altera a redação dos arts. 101 e 102 da constituição Federal, tendo
Parecer favorável sob n.o 16185-CN, publicado no DCN de 31-5-85. (Autor:
Dep. Valmor Giavarlna). - I..eltnra: 6-5-35

143

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 10, DE 198/)

"InstituI o 13.0 salário para o funcionamento público da União", tendo
Parecer favorável, sob n.o 17/85-CN, publicado no OCN de 12-5-85. (Autor:
Dep. Fernando Gomes). - LeItura: 6-5-85

144

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 12, DE 1985

Acrescenta parágrafo ao Art. 102 da Constituição Federal, tenclo
Parecer favorável, sob n." 19/85-CN, publicado no DCN de 21-6-85. (Autor:
Deputado Renato Vianna.) - Leitura: 24-5-85

145

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 13, DE 19M

Dá nova redação ao Item e do art. 197 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n." 20/85-CN, publicado no DCN de 27-6-85. (Autor:
Senador M:irlo Maia.) - Leitura: 24-5-85

H6

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUTÇAO N." 19, DE 19811
(Tramitando em eonjunto com as de n.OS 21 e '17, de 1985)

Altera o eaput do art. 147 da Constituição, tendo Parecer sob t o 34/85
CN, publicado no DeN de 12-10-85, favorável à. Proposta e pela prejuc'lcla
lldade dos de n.os 21, 77 e 81135. (Autor: Dep. Hermes ZanetI).

- Leitura: 27-5-85
147

PROPOSTA DE EMENDA A CON8TITUIÇAO N.o 21, DE 1981\
(Tramitando emconjunto com as de n.OS 19 e 77, de 1985)

Altera o caput do art. 147 da ConRtitulção, tendo Parecer, sob n.O 34185
CN, publicado no DCl\' de 12-10-85, favorável à PEC n.o 19-85 e pela preJu
dicialidade da Proposta e das de n.Os 77 e 81/85. (Autor: Dep. Alércio
Uias>. _ Leitura: 27-5-85

148

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITDIÇAO N.o 2-l" DE 1981\
(Tramitando em conjunto com a de n." 25, de 198/1)

Dá nova redação a dispositivos da Constituição Federal, tendo Parecer,
sob n." 22/85-CN, publicado no DCN dc 28-6-85, favorável fi proposta número
25/85 e favorável, em parte, fi Proposta. (Autor: Dep. Amilcar de Queiroz) 

- Leitura: .4-6-85
gg

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUTÇAO N." 25, DE 1985
(Tramitando em conjunto com a de n." 24, de de 1985)
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Modifica a redação do § 4.° do art. 99 da Constituição Federal, tendo
parecer, sob n.o 22/85-CN, publicado no DCN de 28-6-85, favorável a pro
posta e favorável, em parte, à de n.O 24/85. (Autor: Dep. Mendes Botelho.) 

- Leitura:. q-6-80
ISO

PROPOSTA DE EMEND.'" A CONSTITUlQAO N.o 26, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.08 27 a 29, de 1985)

Suprima as medidas de emergência, o Estado de Emergência e o Conselho
Constitucional, instituindo o Estado de Sitio, decretado pelo Congresso Na
ctonal, como única salvaguarda do Estado, tendo Parecer, sob n.O 33/8fi-CN,
publicado no DCN de 8-10-85 favorável nos termos de Substltutlvo que
oferece. (Autor: Dep. Lélio Souza.) - Leitura.: 7-6-8D

151

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIQAO N.O 27, DE 19811
(Tramitando em conjunto com as de n.OO 26, 28 e 29, de 1985)

Altera e acrescenta dlsposltl.vos à constituição, tendo Parecer, sob n."
33/85-CN, publicado no DCN de B-lO-85, favorável noa termos de Substi
tutivo que oferece. (Autor: Dep. Onisio Ludovlco). - Leitura: 10-6-85

152

PROPOSTA DE EMENDA A CON8TlTUIÇAO N." 28. DE 19M
(Tramitando em conjunto com aS de li.O.' 26, 27 e 29, de 1985)

R.evoga OS arts. 155 e 158 da ConstltuJção. que dispõem sobre medidas
coercitivas e eslado ele emergência, tendo Pareecr, sob n.o 33/85-CN. publi
cado no nC.l'i' de 8-10-85, favorável nos termos de Substitutivo Que oferece.
(Autor: Dep. Sergio Cruz). - Leitura: 10-6-85

153

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N,o 29, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.08 26 a 28, de 1985)

.~ltera e exclui dispositivos da Constituição relativos àJI medidas e ao
estad,' de emergência, tendo Parecer sob n.o 33/85-CN, puhllcado no DCN
de 8-W-85, favorável nos termos de Substitutivo que ofere' ,e. (Autor: Dep.
Clemir Ramos). _ Leitura.: 10-6-85

154

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." :n, DE 1985

Altera a redação do inciso VIII do art. 8.·, da COIlIltltulção Federal,
para o fim de determinar a subordinação da Pollcla RodOviária Federal
ao Ministério da Justiça. (Autor: Deputado Siqueira Campos.). '- Depen
dendo de Parecer a ser proferido em Plenário. - Leitura: 11-6-85

155

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 31, DE 19l1G

Exige prévia aprovação do Senado Federal para a realização de obras
viárias nos Parques Nacionais. (AutOr: Seno Itamar Franco.) - Depen
dendo ele Parecer a ser proferido em Plenário. - Leitura: 13-6-85

156

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 32, DE 1985

Acrescenta Item ao art. 57 da Constituição, tendo Parecer oral favorável,
publicado no DCN de 2-4-86. (Autor: Dep. Hélio Manhães.)

- Leitura: 14-6-B5

157

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAo N.O 33, DE 198~

Cria o tribunal Constitucional, tendo Parecer oral contrário, publicado
no DCN de 20-9-85. (Autor: Dep. Arnaldo Maciel). - Leitura: 17-6-85

158
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.a 34, DE 1985

Permite a um terço de cada Casa do Congresso Nacional propor emen
da à Constituição. (Aator: Deputado Jorge Cury.) - Dependendo de Pa
recer a ser proferido em Plenário. _ Leitura.: '18-6-85

159

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 35, DE 198.5
(Tramitando em conjunto com as de n.O 36 e 37, de 1985)

Acrescenta artigo à. ConstltuJção Federal, referente à. apllcação de reeur
808 na área do PoUgono das 8e.cas. (Autor: Dep, Evandro Ayres de 1Il0ura,)
Dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário. - Leitura.: 20-6-85

160

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 36, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.03 35 e 37, de 1985)

Dhpiie sobre a transfcrência de recursos f.inanceiros ao Nordeste. (Au
tor: Dep. José Carlos Vasconcelos). - Dependendo de Parecer a ser pro
rerido em Plenário. - Leitura: 21-6-85

161

PROPOSTA DE EMENDA A CO!\STITUIÇAO N.0 37, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.03 35 e 36. de 1985)

Acrescenta parágrafo ao art. 62 da Constituição Federal. (Autor: Dep.
Manoel Gonçalves.) - Dependendo de Parecer ao ser proferido em Plenário.

- Leitura: 21-6-85

162

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO :N.o 38, DE 1985

Acrescenta parágrafo ao art. 101, tendo Parecer oral favorável, publicado
no DCN de 25-9-85. (Aulor: Dep. Arnaldo Maciel). - Leitura: 21-6-85

163

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 39, DE 1985

Acrescenta item ao art. 165 da Constituição Federal. tendo parecer favo
rável, sob n." 42/85-CN, publicado no DCN do 2i)-J0-85. (Autor: Dep. M
naldo MacieJ.l - Leitura: 24-6-85

164

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 40, DE 1985

Acrescenta artigo it ConstitUiÇão Federal, tendo parec·er ornl favorável,
publicado no DCN de 3-4-Btj, (Autor: Seno Raimundo Parente.)

- Leitura: 25-6-Si'J

165

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 41, DE 19B5

Modifica a redação dos arts. 119, l, a, e 122 da Constituição Federal.
(Autor: Dep. Ric:ndo Ribeiro.) - Dependendo de parecer a ser proferido
"m Plenário. _ Leitura: ~."-8-85

166

PrWPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 42, DE 1985

Dá nova redação ao item XIX do art. 165 da Constituição. (Autor:
Dep. Tidei de Lima.) '- Dependendo de Parecer o. ser proferido em Plenário.

- Leitura.: 2-8-85

167

PROPOSTA DE E1-'lENDA A CONSTITUIÇAO N.o 45, DE 1985

(Tramitando em conjunto com as de n.O' 46 a 48, de 19851

Restaura a competência do Congresso Nacional na elaboração do Orça
mento. extingue os decretos-leis, regula a nomeação do Procurador-Geral da
República, do Presidente do Banco Central do BrasU, a apreciação dos trQ
tados, dos vetos. a representação sobre inconstitucionalidade e a cliscipli
na do estadá de sitio e de emergência, ~,endo PU1'PCer, wb n.o 37/85-CN.
publicado no DCN de 15-10-85, favonível nos termos de Substitutivo que
oferece. (Autor: Dep. Oswaldo Lima Filho.) - Leitura: 8-8-85

168

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇAO N,. 46, DE 1985

(Tramitando em conjunto com as de n.O' 45, 47 e 48, de 1985)

Aorescenta parágrafo único ao art. 44 da Constituição Federal, tendo
Parecer, sob n.O 37/85-CN, publicado no DCN de 15-10-85, favorável nos ter
mos de Substitutivo que ofcrcre. (Aulor: Dep. Freitas Nobre.)

- Leitura: 9-8-85

169

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 47, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de 11.°' 45, 46 e 48. pe 1985!

Altera dispositivos da Constituição Federal, tendo Parecer, sob n.O 37/85
CN, publicado no DCN de 15-10-85, favorável nos termos de Substitutivo
que oferece. (Autor: Seno Cid Sampaio.l - Leitura: 9-8-85
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170

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 48, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.o, 45 e 47, de 1985)

Altera os arts. 29. 60, 62. 66, 70, 71 e 81 e acrescenta artigo à ConstituI
ção Federal. tendo Parecer, sob n.o 37/85-CN, publicado no DCN de 15-10-85,
:avorá\'el nos termos de Subst.itutivu que oferece. (Autor: Dep. Jessé Freire.)

- Leitura: 9-8-85

171

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 49, DE 1985
(Tramitando em conjunto com a de n.O 51. de 1985)

Permite o voto ao estrangeiro sob condições. (Autor: D~p. Mário
Halo.) -- Dep~nrlenclo de Parecer a ser proferido em Plenário.

- Leit.ura: 9-8-85

172

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 50, DE 1935

Modifica o disposto nas allneas "b", "c" e "d" do § 1.0 do art, 151 da
constituição, dispondo sobre inelegibilidades, tendo Parecer f3voróvel, sob
n.o 3R!85-CN, publicado no DCN de 10-10-85, (Antor: Dep. Haroldo Sanford.l

- Leitura: J2-8-8.í

173

PROPUSTA D]'; EMENDA A CONSTITUiÇAO ").0 51. DE 19H~

(Tramitando em conjunto com a de n." 49, de 1985)

Assegma ao eSLrangeiro, nas condições que especifica, o direito de votar
e ser votado, restrito porém às eleições municipais. (Autor: Dep. Felipe
Cheidde.l - Dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário.

- Leitura: 12-8-85
174

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 53, DE 1985

InclUi entre os casos que pem1item a falta a sessões ordinárias de
Casa Legislativa a condição de gestante de parlamentar, tendo Parecer
favorável. sob n.O 2,5/85-CN, pulJlkado no nCN de 7-9-85. (Autor: Dep.
Myrthes Bevilacqua.l - Leitura: 13-8-85

175

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N,o 54, DE 1985

Acresceeta item IV ao art. 40 da Constituição Federal. (Autor: Dep.
Odilon Salmoria.) - Dependendo de parecer a ser proferido em Plenário.

- J.eitura:, 14-8-85
176

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N." 55, DE 1985

Altera o prazo de vigência da distribuição prevista no art. 26, item I, da
Constituição. (Autor: Dep. Siegfried Heuser,l Dependendo de parecer a ser
proferido em Plenário. - Leitura: 15-8-85

177
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 56, DE 1985

Determina que a União aplique não menos de 30% de sua renda tribu
tária anual na Região Nordeste, tendo parecer favorável, sob n.o 29/85-CN,
publicado no DCN de 20-9-85. (Autor: Senador Lomanto Júnior,)

- LeitUl"a: 19 -8-85

178

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 62, DE 1~85

Altera a redação da ailnea 1\ do parágrafo único do art. 30 da Cons
tituição. (Autor: Dep. Rub~ns Ardenghi.) - Dependendo de parecer a ser
proferido em Plenário. - Leitura: 20-8-85

179

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTI'l'UrçAO N.o 63, DE 1985

Acrescenta parágrafos ao art. 200 da Constituição Federal. lAutor.
Dep. João Divino,) - Dependendo de parecer a ser proferido em Plenário.

- Leitura: 22-8-85

180

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO N.o 64. DE 1985

Acrescenta dispositivo ao art, 98 da Constituição Federal. detenninando
paridade nos reajustes dos renàiment,os dos funcionários civis e militares,
tendo Parecer favorável, sob n.o 31!85-CN, publicado no nCN rie 28-9-85.
.Autor; Dcp. Walmor de Luca.) - Leitura: 26-8-35

181
PROPOSTA DE EJI,,1ENDA A CONSTITUIÇÃO N.O 65. DE 198~

Suspende o pagamento de dividas contraídas pela União, Estad08 e
Municlpios. nas condições que especifica. (Autor: Dep. Irajá RodrIgues.)

- Leitura: 26-8-85

Comissão Mista

Presidente: Senador Gabriel Hermes
Vice-Presidente: Deputado J(,sé Thomaz Nonõ
Relator: Deputado José Ulysses

Prazo: Até dia 25-8-86 - na Comissão

182

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N." 66, DE lDd5

(Tramitando em conjunto com as ele n.o, 67 e 68, de 1985)

Estende aos odont610gos o direito à acumulação remunerada de cargos
ou fUllções públicas. constantes do item IV do art. 99 da Constituição
Federal, tendo Parecer, sob n.o 36/85-CN, publicaelo no DCN de 12-10-85,
favorável à PEC n,o 67/85 e peja prejudicialidade das de nO' 66 e 68/85. (Au
tor: De\). Edme Tavares.) - Leitura: 27-8-85

183

PROPOS'I'A DE EMENDA A CONSTlTUIÇAO N.o 67. DE 1985

(Tramitando em conjunto com as de n.o, 66 e 68, de 1985)

Estende aos paramédicos o direito à acumulação remunerada de cargos
ou funções públicas, constante do item IV, do art. 99 da Comtituiçáo
Federal, tendo Parecer, sob n.o 36/85-CN, publicado no DCN de 12-10-85,
favorável à Proposta e pela prejudicialidade das de n.o, 66 e 68/85. (Autor:
Dep, Francisco Rol1emberg.l - Leitura: 28-8-85

184

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 68, DE 1985
(Tramitando em conjunto com as de n.O' 66 e 67. de 1985)

Acrescenta dispositivo ao item IV do art. 99 da Constituição Federal,
estendendo aos odontólogos os benefícios da acumulação de cargos públicos,
tendo Parecer sob n.o 36/85-CN. publicado no DCN de 12-10-85, favQrável à
PEC n.o 67/85 e pela prejudicialidade da Proposta e da de n,o 66/85. Autor:
Dep. Clemir Ramos.) - Leitura: 28-8-85

185

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N.o 69, DE 1985

Amplia os direitos dos brasileiros naturalizados. tendo Parecer oral con
l.rário, publicado no nCN de 14-3-86, (Autor: Senador Amaral Furlan.l

- Leitura: 29-8-85

186

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇ"'\..O N.o 70. DE 1985

Altera o § La do art. 23 da ConstitUição Fedeml tendo Parecer favo
rável, sob n,O 35/85-CN, publicado no DCN de 12-10-85. (Autor: Senador
Alvaro Dias.) _ Leitura: 30-8-85

187

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇAO N0 71, DE 1985

D,á nova redação ao art. 208 da Constituição Federal, tendo Parecer
favoravel, sob n.o 30/85-CN, publicado no DCN de 21-9-85. (Autor: Dep.
Octacilio de Almeida,) _ Leitura: 4-9-85

188

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 72. DE 1985

Acre~centa parágrMos ao art. 18 da Constit,uição Federal. f Autor: Dep
Darcy Passos.) - Dependendo de parecer a ser proferido em Plenário,

- LElitura: 5-9-85

189

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 'i3, DE 1985
(Tramitando em conjunto com a de 11.° 74, de 19851
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Altera e acrescenta parágrafos ao art. 168 da Constituição Federal.
(Autor: Senador Albano Franco.> - Dependendo de pareeer a ser profe
rido em Plenário. - Leitura: 10-9-85

190

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 74. DE 1985
(Tramitando cm conjunto com a de n.o 73, de 1985)

Altera a redação dos i§ l.", 2. 0 e 3.° do art. 168 da Constituição
Federal. (Autor: Deputado Gomes da Silva.) - Dependendo de parecer a
ser proferido em Plenário. - Leitura.: 11-9-85

191

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N." 75, DE 1985

Estende o direito de voto aos cabos e soldados das Policias Militares dos
Estados, tendo Parecer, sob o n.o 41/85-CN, publicado no DCN de 25-10-85
favorável nos termos do Substitutivo. (Autor: Dep. Samir Achôa.)

- Leitura: 11-9-85

192

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 76, DE 1985

Acrescenta parágrafos ao art. 98 da ConstituiçãD, tendo parecer favorá
vel, sob n.o 43/85-CN, publicado no DCN de 26-10-85. (Autor: Dep. Hermes
Zaneti.) - Lei,\ura: 12-9-85

n3
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.'J 77, DE 1~35

(Tramitando em conjunto com as de n.os 19 e 21, de 1985)

Altera o ID"t. 147 da Constituição, tendo Parecer, sob n." 34185-CN, publi
cado no DCN de 12-10-85, favorável à PEC n.o 21/85 e pela prejudicialidade
da Proposta e das de n.o, 21 e 81185. IAutor: Dep. Renan Calheiros.)

- Leitura: 13-9-85

194

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 78, DE 1985

Acrescenta parágrafo único ao art. 169, tornando privativas das em
presas nacionais a distribuição e comercialização de derivados de pet.róleo
e álcool carburante. (Autor: Dep. Denisar Arneiro.) - Dependendo de pa
recer a ser proferido em Plenário. - Leitura: 17-9-85

195

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 79. DE 1985

<Tramitando em conjunto com a de n.O 30, de 1985)

Altera o art. 36 da Constituição Federal, tendo Parecer, sob n.O 40/85-CN,
publicado no DCN de 25-10-85, contrário à Proposta e favorável, em parte,
11 PEC n.o 80/85. (Autor: Dep. Francisco Dias.) - Leitura.: 20-9-85

196

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 80, DE 1985

(Tramitando em conjunto com a de n.O 79, de 1985)

Altera a redação dos arts. 34 e 36, que dispõem sobre a parda de
mandato de Senador e Deputado, tendo Parecer, sob n.O 40/85-CN, publi
cado no DCN de 25-10-85, contrário à PEC n.O 79/85 e favorável, em parte
R Proposta. (Autor: Dep. Leur Lomanto.) - Leitura: 13-9-85

191

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 81, DE 1985

(Tramitando em conjunto com as de n.o, 19, 21 e 77, de 1985)

Dá nova redação ao "caput" do art. 147, da Constituição F"deral, tendo
Parecer, sob n.o 34/85-CN. publicado no DCN de 12-10-85, favorável à PEC
n." 19/35 e p~la prejudicialidade da Proposta e dos de n.o, 21 e 77/85. (Autor:
Dep. Jorge Arbage.) - I,eitura: 26-9-85

198

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 82, DE 198;;

Dá. nova redação ao art. 112 da Constituição, estabelecendo o serviço
agrícola obrigatório. (Autor: Dep. Moacyr Franco.) -- Dependendo de pa
recer a ser proferido em Plenário. - Leitura: 30-9-85

199

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 83 DE 1985
(Tramitando em conjunto com a de n.O 84, de 1985)

Dá nova redação aos arts. 17 e 217 da Constituição Federal. Tendo
parecer sob n.o 81/85-CN, publicado no DCN de 30-11-85. favorável, nos
termos de Substitutivo que oferece. (Autor: Dep. AltaIr Chagas).

- Leitura: 3-10-85
200

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 84, DE 1985
(Tramitando em conjunto com a de n.O 83. de 1985)

Dispõe sobre a autonomia do Distrito Federal, alterando os arts. 13, 17
e 42 da Constitnição, acrescentando novo artigo ao seu Título V, tendo Pa
recer, sob n." 81/85-CN, publicado no DCN de 30-11-85, favorável nos termos
:Ie Sub,t.ilutivo que ofer.'ce. rAutor: Senador Mário Maia.)

- Leitura: 4-10-85

201

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 85 DE 1985

Atribui aos eotados competên~ia para disciplinar a criação de Muni
cípios, alterando o ar\'. 14 da Constituição. (Autor: Senadora Eunice Mi
"hHes.> ~~- Depencknclo de parecer a ser proferido em Plenário.

- I,eitura: 10-10-85

202

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.O 86, DE 1985

1!!st'mde à justiça de paz os direitos, vantagens e garantias dos juizes
temport.rios. tendo parecer favorável, sob n.o 76/85-CN, publicado no DCN
de 21-11-85. IAutor: Dep. Celso Peçanha.) - Leitura: 11-10-85

203

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 87, DE 1985

Introd\lZ modificação no § 3.° do art. 1.0 da Constituição Feder;"l, par&
pemlitir que os Territórios Federais tenham sírubolos próprios, tcndo parecer
favor:'lvel. sob n.o 83/85-CN, publicado 110 DCN de 30-11-85.

- Leitura: 25-10-85
204

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N.o 88, DE 1985

Dá nova redação ao § 3." do art. 72 da constituição Federal. <Autor:
Dep. Vi",,1dn Frota.) Dep211'leildu de Palecer a ser pwferido em PlenáriLl.

- Leitura: !l-ll-Só

205

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 1, DE 1986

(Tramitando cm conjunto com as de nos 2, 3, 4 e 5, de 1986)

Altera os arts. 18, 19. 21, 24, 25 e 26 da r:onstituição Federal. (Autor:
Deputado Airtnn Sandovall. -- Leitura: 4-4-86

Comissão Mista

Presidente: Senador Benedito Ferreira
Vice-Presidente: Deputado Djalma Bessa
Relator: Deputado Nyder Barbosa

Prazo: Até dia. 5-8-86 - na Comissão.

206

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 2, DE 1986
(Tramitando em conjunto com as de n.os 1, 3, 4 e 5, de 1986)

Acrescenta dispositivo à Constituição Federal, no capítulo referente ao
sistema tributário, para o fim de instituir a possibilidade de aplicação de
allquotas progressivas no IPTU. (Autor: Deputado Ralph Biasi).

- Leitura: 7-4-86
207

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 3, DE 1986
(Tramitando em conjunto com a8 de n.os I, 2, 4 e 5, de 1986)

InsUtui a Reforma Tributária. (Autor: Deputado Marcondes Pereira).

- Leitura: 7-4,-86
208

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N." 4, DE 1986
(Tramitando em conjunto com as de n.os 1. 2, 3 e 5, de 1986;
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U - PROJETOS DE RESOLUÇAO

m - PROPOSTA DE DELEGAÇãO LEGISLATIVA

216

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 1, DE 1985-CN

Propõe ajuste tributário emergencial, alterando a redação dos artigos
19, 21, 23 e 26 da Constituição Federal. (Autor: Deputado Victor Faccioni).

- Leitura: '1-4-86

221

PROPOSTA DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA N.o 2, DE 1985

Propõe a delegação de poderes ao Presidente da República para a ela
boração de lei dispondo sobre o desdobramento do Mlni&tério daa Minas e
Energia em Ministério das Minas e Ministério da Energia. (Autor: Dep.
Horácio Ortiz.) _ Leitura: lí-6-811

Comíllsão MilIta

Presidente: Senador Cesar Cals
Vice-Presidente: Deputado Jairo Magalháes
Relator: Deputado José Tavarell

Comissão Mista

Presidente: Deputado Oswaldo Lima Filho
Vice-Presidente: Deputado Júlio Martins
Relator: Senador Leneir Vargas

219

PROPOSTA DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA N.O 1, DE 1984

Delega competência ao Poder Executivo para regulamentar, mediante
lei, a exploração da loteria denominada jogO de bicho (Autor: Dep. Nilson
Gibson.) _ Leitura: 23-11-84

Conrlsllã.o Mista

Presidente: Senador Itamar Franco
Vice-Presidente: Senador Morvan Aeayaba
Relator: Deputado Djalma Bessa

222

PROPOSTA DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA N.o 3, DE 1985

Propõe delegação de poderes ao Senhor Presidente da República para
criar uma Comlssáo Nacional com a incumbência de programa, desenvolver
e coordenar estudo.tl, debates e attvidades comemorattvas relattvos IW Cen
tenário da Proclamaçáo da República. (Autor: seno Marco Maciel,)

- Leitura: 10-6-85

ComfMão Mista

Presidente: Deputado Geraldo Fleming
Vice-Presidente: Deputado Francisco BenjaD'im
Relator: Senador Benedito Canelas

220

PROPOSTA DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA N.o 1, DE 19811

Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para elabo
ração de lei dispondo sobre a criação do Banco do Trabalho. (Autor: Dep.
Brandão Monteiro,) - Leitura: 27-S-il'í

ComJ!l8ã.o MilIta

Presidente: Deputado Victor Faccioni
Vice-Presidente: Senador Milton Cabral
Relator: Senador Alcides Saldanha

218

PROPOSTA DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA N.o 1, DE 1982

"Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para elaboração
de lei di.~';londo sobre a criação do Ministério do Abastecimento:'

- Leitura: 19-3-82

ComislJão MIsta

Presidente: Deputado Erna.n1 Satyro
Vice-Presidente: Senador Hélio Gueiros
Relator: senador Carlos Lyra

IV - MENSAGENS REFERENTES A DECRETOS-LEIS

223

MENSAGEM N.o 30, DE 1986-C.'I

Submete 11 deliberaç~o do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei
n.O 2.180, de 4 de dezembro de 1984, que concede isenção dos impostos de
Importação e sobre Produtos Industrializados aos bens de capital importa
dos por empresas concessionárias dos serviços de transportes ferroviários
ou metroviários de passageiros ou de carga. (Mensagem n.o 30/86-CN _
n.o 564/84, na origem.) _ Leitura: 14-4-86

Projeto de Decreto Legislativo n." 18 de 1986-CN - Parecer oral, publi
cado no DCN de 5-6-86,

- Leitura: 6-11-85Difipõe cobre a abertura das sessões.

215

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 2, DE 19M-CN

Substitui o parágrafo único do art. 72 do Regimento Comum, tendo
Pareceres sob n."" 65/84-CN, publicado no DCN de 21-9-84, da Mesa du senado,
contrário; e 87/M-CN, publicado no DCN de 6-11-84, da Mesa da Câmara.
favorável nos termos do Substitutivo que oferece.

211

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 7, DE 1986

Introduz modificações ao art. 165 da Constituição Federal, estabelecendo
limite para a diferença entre salário mínimo e a remuneração máxima;
obrigando o pagamento de remuneração dobrada às horas trabalhadas 'além
das oito normais e assegurando a qualquer membro do Congresso Nacional
competência para dispor sobre a integração do seguro desemprego no âmbito
da Previdência Social. (Autor: Deputado Ademir Marques). - Dependendo
de Parecer a ser proferido em Plenário. - Leitura: 9-4-86

213

PROJETO DE HESOLUÇAO N.O 3, DE 1983-CN

Delega poderes ao Presidente da República para elaboração de lei eston
.dendo ao trabalhador rural os beneficios da Previdência Social e da Legisla
ção do Trabalho. (Oriundo da Proposta de Deleg'ação Leg'Íslativa n.o 1. de
1983 - Pal'ecer n.o 206. de 1983-CN, publicado no DeN de 2-12-83,)

214

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 1, DE 1984-CN

Altera o art. 146 do Regimento Comum do Congresso Nacional, tendo
Parecer da Mesa da Câmara, sob n.O 88/84-CN, publicado no DCN de
6-11-84, favorável ao Projeto com as Emendas n.08 1, 2 e 3 que oferece; e
1186 CN, publicado do DCN de 2-4-86, da Mesa do senado, favorável ao
Projeto com as Emendas apresentadas pela Mesa da Câmara.

210

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 6, DE 1986

Aere.seentll. artigo ao Titulo V (DispoI1ÇÕ€1 Gerais e Transitórill8) da
Constituição Federal, d1apondo sobre o pronmento, em caso de vacAncia.
dos cargos de Governador e Vice-Governador de Estado. (Autor: Senador
Fábio Lucena). - Dependendo de Parecer a ser proferido em Plenário.

- Leitura: 25-4-86

209

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N.o 5, DE 1986
(Tramitando em conjunto com as de n.as I, 2, 3 e 4, de 1986)

Altera dispositivos da Constituição Federal (arts. 18, § 5.°, 23, 25 ca.put
e incisos do 26), (Autor: Deputado Nelson do Carmo), - Leitura: 7-4-86

217

PROPOSTA DE DELEGAÇAü LEGISLATIVA N.o 4, DE 19'19

"Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para ela
boração de let, criando o MIniStério da Produção Animal, e determinando
outras proviclência.~." vitur..: 24-8-79

212

PROJETO DE RESOLUÇ./i.O N.o 2, DE 1983-CN

Propõe a delegação de poderes ao Sr. Presidente da República de lei
para criação do Ministério do Desenvolvimento do Nordeste e dá outras
providi)ncias. ,Oriundo da Proposta de Delegação Legislativa n.o 3, de 1980
'- Parecer n.O 195/83-CN, publicado no DCN de 19-11-83->
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- Leitura: a-8-86

Em reglme de urgência nos termos do § LO, in fine, do art. 55 da
Constituição.

22i
MENSAGEM N.o 31, DE 1986-CN

Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei
n.o 2.181, de 4 de dezembro de 1984. que restabelece o incentivo fiscal de
que trata o Decreto-lei n.O 1.932/82. (Mensagem n.O 565184, na origem.)

- Leitura: 14-4-86

Projeto de Decreto Legislativo n.o 8, de 1986-CN - Parecer n.O 6/86-CN,
publicado no DCN de 1-5-86.

Em regime de urgência nos t-ermos do § 1,0, in fine, do art. 55 da
Constituição.

MENSAGEM N.o 32, DE 1986-CN

Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei
n.O 2.182, de 11 de dezembro de 1984, que altcra a legislação do Imposto
de Renda.

Projeto de Decreto Legislativo n.O 19, de 1986-CN - Parecer oral,
publicado no DCN de 5-8-86. - Leitura: 28-4-86

Em regime de urgência nos termos do § 1.0, in fine, do art. 55 da
Constituição.

Z26

MENSAGEM N.O 33, DE 1986-CN

Submete à deliberação do Congresso NaciC'nal o texto do Decreto-lei
n.o 2.183, de 19 de dezembro de 1984, que descaracteriza como de interesse
da Segurança Nacional os Municipios que especifica.

Projeto de Decreto Legislativo n.o 20, de 1986-CN - Parecer oral,
publicado no nCN de 5-8-86. - LeitUl'a: 28-4-86

Em ngime de urgência nos termos do § 1.0, in fine, do art. 55 da
constituição.

227

MENSAGEM N.O 36, DE 1986-CN

Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do D€creto-Iei
n.o 2.184, de 20 de dezembro de 1984, que "all:el'a a redação do art. 2.° do
Deoretc-Iei n.o 61, de 21 de tlov€mbro de 1960, quc modificou a legisl8çáo
relativa ao ImpostD Único sebre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e
Gasosos e dá outras providências". (Mensagem n.o 12. d€ 16-1-85, na origem).

- Leitura: 5-5-86

Projeto de Decreto Legislativo n.o 22, de 1986-CN - Parecer oral, pu
blicado no DCN de 6-8-86.

Em regime de urgência nos termos do § 1.0, in fine, do art. 55 da
Constituição.

228

MENSAGEM N,o 38, DE 1986-CN

Submete à dEliberação do Congresso Nacional o texto do Dêcreto-l€i
n." 2 .185, de 20 de dezembro de 1984, que "di~põe sobr€ a isenção da taxa
de melhoramentos dos portos". - Leitura: 12-5-86

Projeto de Decreto Legislativo n,o 21, de 1986-CN - Parecer oral pu-
blicado no DCN de 6-8-86. '

Em regime de urgência nos termos do § 1.0, in fine, do art. 55 da
constituição.

229

11ENSAGEM N.o 40, DE 1986-CN

SulJmete à delib€ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei
n.o 2.186, de 20 de dezembro de 1984, que institui o imposto sobre serviços
de comunicações, e dá outras providências. (Mensagem n.o 14/85, na origem).
- Dependendo de parecer a ser proferido €m Plenário. - Leitura: 19-5-86

Em regime de urgência nos termos do § 1.0, in fine, do art, 55 da
Constituição.

230

MENSAGEM N.o 42, DE 1986-CN

Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-Iel
n.o 2.187, de 26 de dezembro de 1984, que altera dispositivo do Decreto-lei
n.O 1.341, d€ 22 ele agosto d€ 1974. - Dependendo d€ parecer a ser proferido
em Plenário. - Leitura: 30-5-iJ6

Prazo: no Congresso Nacional: 1.°-9-86

231

MENSAGEM N.o 44, DE 1986-CN

Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei
n.o 2.188, de 26 de dezembro de 1984, que institui a Gratificação de Incen
tivo à Atividade MédiCO-Veterinária no Ministério da Agricultura e dá outras
providências. - Dependendo de parecer a ser prOferido em Plenário.

- Leitura: 9-6-86
Prazo: nO Congresso Nacional: 8-9-86

232

MENSAGEM N.o 46, DE 1986-CN

Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei
n.o 2.189, de 26 de dezembro de 1934, qU€ dispõe sobre a transformação
de gratificação def€rida aos engenheiros agrônomos do Ministério da Agri
cultura 'e dá outras providências. (Mensagem n.o 17, de 16-1-86, na origem,)

- Leitura: 4-8-86

Comissão Mista

Presidente: Stlnador Jorg-c Kalume
Vice-Presidente: Deputado Francisco Erse
Relator: Deputado Pacheco Chaves

Prazos: na Comissão: 25-8-86.
no Congresso Nacional: 3-10-86.

233

MENSAGEM N.0 49, DE 1986-CN

Subm€te à delib€ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei
n.o 2.190, de 26 de dezembro de 1984, que dispõe sobre os novos percentuais
da Gratificação de Representação de Atividade Diplomática e dá outras
providências. (M€nsagem n.O 18, de 1985, na origem.)

- Leitura: 11-8-86

Comissão Mista

Presidente: Deputado Wilson Falcão
Vice-Presidente: Senador Saldanha Derzi
Relator: S€nador José Lins

Prazos: na ComiS\São: até 1.°-9-86
no Congresso Nacional: 10-10-86

VI·- VETOS

234

Veto Total

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.o 14, DE 1986

Suprime a alínea b do art. 39 da Lei n.o 3.807, de 26 de agosto de
1960 - Lei Orgânica da Previdência Social. (Mensagem n.o 45/86-CN e
657/85, na origem). - Leitura: 13-6-86

PI'azo: no Congresso Nacional: 1.°-9-86

235
Veto Total

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.o 17, DE 1985

Dispõ€ sobre a def€sa de médico, servidor público, em processos judi
ciais decorrentes do exercício da profissão. - D€p€ndendo de parecer a ser
prof€rido em Plenário. - Leitura: 23-6-86

Prazo: no Congresso Nacional: 8-9-86

236

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.o 50, DE 1981

Dá nova redação ao § 2.° do art. 458 da Consolidação das Leis do Tra
balbo, aprovada pelo Decreto-I€i n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943, dispondo
sobre o fornecimento de transporte para o trabalhador. (Mensagem n.o 48,
de 1986-CN, n.o 661185. na origem).

Comissão Mista

Presidente: Deputado Fernando Magalhães
Vice-President€: D€putado Francisco Amaral
Relator: senador Gastão Müller

Prazos: na Comissão: até dia 1.0 -9-86
no Congresso Nacional: 24-9-86

VIII - Levanta-se a Sessão às 14 horas e 47 minutos.
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SECRETARIA GERAL DA MESA
Resenha da Correspondência Recebida

9-7-86 - Aviso n' 437-SUPAR, de 4-7-86, do Gab.
Civil da Preso da República, encaminhando os esclareci
mentos do Ministério da Fazenda, sobre os quesitos
constantes do R.L n' 377/85, de autoria do Sr. Dep.
Raymundo Asfora, sobre aquisição pelo Banco do Nor
deste, de LTN c ORTN para investir no Banco Sulbrasi
leiro.

- Aviso n' 438-SUPAR, de 4-7-86, do Gab. da Preso
da República, encaminhando os esclarecimentos do Mi
nistério da Fazenda, sobre os quesitos constantes do R.I.
n' 432/86, de autoria do Sr. Dep. Wagner Lago, sobre
repasse das cotas do Fundo de Participaçã" dos Municí
pios.

- Aviso n' 439-SUPAR, de 4-7-86, do Gab. Civil da
Preso da República, encaminhando os esclarecimentos
do MINTER, sobre os quesitos constantes do R.I. n'
438/86, de autoria do Sr. ~p. César Cals Neto, sobre
projeto de investimento pela SUDENE, no Estado do
Ceará.

- Aviso n' 440-SUPAR, de 4-7-86, do Gab. Civl da
Preso da República, encaminhando os esclarecimentos
do MME, sobre os quesitos constantes do RJ. 443/86,
de autoria do Sr. Dep. Mozarildo Cavalcante, sobre os
nomes dos titulares das empresas mineradoras que espe
cifica.

- Aviso n' 441-SUPAR, de 4-7-86, do Gab. Civil da
Preso da República, encaminhando os esclarecimentos
do MME, sobre os quesitos constantes do R.I. 444/86,
de autoria do Sr. Dep. Prisco Vianna, sobre a Usina Hi
drelétrica de Moxotó.

- Aviso n' 442-SUPAR, de 4-7-86, do Gab. Civil da
Preso da República, encaminhando os esclarecimentos
do Ministério da Fazenda, sobre os qaesitos constantes
do R.1. n' 465/86, de autoria da Comissão de Minas e
Energia, sobre o destino dado ao chamado "escória" que
acompanha o ouro comprado dos garimpeiros de Serra
Pelada.

- Aviso n' 443-SUPAR, de 4-7-86, do Gab. Civil da
Preso da República, encaminhando os esclarecimentos da
SEPLAN, sobre os quesitos constantes do R.I. n'
474/86, de autoria do Sr. Dep. Francisco Amaral, sobre
aplicação de recursos do FINSOCIAL.

- Aviso n' 444-SUPAR, de 4-7-86, do Gab. Civil da
Preso da República, encaminhando os esclarecimentos da
SEPLAN, sobre os quesitos constantes do R.I. n'
450/86, de autoria do Sr. Dcp. Chagas Vasconcelos,
sobre convênios firmados entre a LBA e entidades de di
reitos público do Estado do Ceará, nos anos de
1980/1985.

22-7-86 - Aviso n' 474-SUPAR, de 17-7-86, do Gab.
Civil da Preso da República, encaminhando os esclareci
mentos do Ministério das Comunicações, sobre os quesi
tos constantes do R.I. n' 457/86, de autoria do Sr. Dep
Nelson Marchezan, sobre a movimentação dos recursos
provenientes .do FNT.
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- Aviso n' 475-SUPAR, de 17-7-86, do Gab. Civil da
Preso da República, encaminhando os esclarecimentos
do MME, sobre os quesitos constantes do R.I. 468/86 de
autoria do Sr. Dep. Nelson Marchezan, sobre a movi
mentação dos recursos provenientes do Imposto Único
sobre Energia Elétrica.

- Aviso n' 476-SUPAR, de 17-7-86, do Gab. Civil da
Prcs. da República, encaminhando os esclarecimentos
do Ministério da Fazenda, sobre os quesitos constantes
do R.I. n' 475/86, de autoria do Sr. Dep. Nadyr Rosseti,
sobre minérios adquiridos pela CEF no garimpó de Ser
ra Pelada.

- Aviso n' 477-SUPAR, de 17-7-86, do Gab. Civil da
Preso da República, encaminhando os esclarecimentos
do MME, sobre os quesitos constantes do R.I. 477/86 de
autoria do Sr. Dep. Ademir Andrade, sobre contrato de
prestação de serviços entre a ELETRONORTE e a loca
dora Belauto, em TucuruÍ, Pará.

- Aviso n' 478-SUPAR, de 17-7-86, do Gab. Civil da
Preso da República, encaminhando os esclarecimentos
do Ministério da Fazenda, sobre os quesitos constantes
do R.I. n' 481/86, de autoria dos Srs. Deputa.dos Albéri
co Cordeiro e Nilson Gibson, sobre os termos exatos da
denúncia do "dumping" em que a ABIFUMO acusa o
Governo dos Estados Unidos da América.

- 5-8-86 - Aviso n' 491-SUPAR, de 17-7-86, do
Gab. Civil da Preso da República, encami'nhando os es
clarecimentos do' Ministério da Aeronáutica, sobre os
quesitos constantes do R.r. n' 426/86, de autoria do Sr.
Dep. Raymundo Asfora, sobre construção de um novo
aeroporto na cidade de Campina Grande, Paraíba.

6-8-86 - Aviso n' 509-SUPAR, de 4-8-86, do Gab.
Civil da Preso da República, encaminhando os esclareci
mentos do MPAS, sobre os quesitos constantes do R.r.
439/86 de autoria elo Sr. Dep. Nelson Marchezan. sobre
arrecadação pelo FUNRURAL.

12-8-86-Aviso n' 262-SP/86, de 5-8-86, do TCU,
comunicando o recebimento da Resolução n' 22/86, que
aprovou o Relatório c as conclusões da CPI destinada a
investigar os episódios que envolveram o BNH e o Gru
po Delfin e que culminaram com a intervenção do Banco
Central no rererido Grupo, bem como o Projeto de Re
solução n' 284(85.

14-8-86 - Aviso n' 518-SUPAR, de 6-8-86, do Gab.
CiVIl da Preso da República. encaminhando os esclareci
mentos do MIC, sobre os quesitos constantes do R.I.
456/86 de autoria do Sr. Dep. Nelson Marchezan, sobre
os pólos petroquímicos.

- Aviso n' 519-SUPAR, de 6-8-86, do Gab. Civil da
Preso da República, encaminhando os esclarecimentos
do Ministério da Fazenda, sobre os quesitos constantes
do R.r. n' 434/86, de autoria do Sr. Dep. Paulo Minca
rone, sobre os gastos com importação e subsídios ao tri
go.
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- Aviso n' 520-SUPAR, de 6-8-86, do Gab. Civil da
Preso da República, encaminhando os esclarecimentos
do Ministério da Educação, sobre os quesitos constantes
do R.I. n' 384/85, de autoria do Sr. Deputado Evandro
Ayres de Moura, sob a receita e a despesa da Confede
ração Brasileira de Futebol.

- Ofício n' 107/GM, de 5-8-86, do Ministério da
Ciência e Tecnologia, encaminhando os esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do R.l. n' 428/86, de auto
ria do Sr. Dep. Raymundo Asfóra, sobre o Núcleo de In
formação RegionaljNordeste.

- Of. SM/n' 434, de 12-8-86, do SF, encaminhando
autógraro do PL n' 84/82, que "altera dispositivos da
Lei n' 4.771, de 15-9-65, que institui o novo Código Flo
restal" I sancionado.

- Of. SM/n' 435, de 12-8-86, do SF, encaminhando
autógrafo do PL n' 123/84, que "disciplina o transporte
de madeira em toros, por via fluvial", sancionado.

- ar. SM/n' 436, de 12-8-86, do SF, encaminhando
autógrafo do PL n' 7.863/86, que "autoriza o Poder
Executivo a abrir ao MME o crédito especial até o limite
de CzS 16.608.000,000,00 para o fim que especifica, san
cionado.

- ar. SM/n' 437, de 12-8-86, do SF, encaminhando
autógraro do PL n' 7.244/86, que "altera dispositivos da
Lei n' 6.880/80, que dispõe sobre o Estatuto dos Milita
res", sancionado.

- Of. SM/n' 438, de 12-8-86, do SF, encaminhando
autógraro do PL nO 7.541/86, que "cria a 14' Região da
.1 ustiça do Trabalho, institui a correspondente Procura
doria Regional do Ministério Público da União junto à
Justiça do Trabalho c dá outras providências", sanciona
do.

- Of. SM/n' 439, de 12-8-86, do SF, encaminhando
aut6graro do PL n' 7.544/86, que "cria a 15' Região da
Justiça do Trabalho, institui a correspondente Procura
doria Regional do Ministério Público da União junto à
Justiça do Trabalho e dá outras providências", sanciona
do.

- Of. SM/n' 440, de 12-8-86, do SF, encaminhando
autógrafo do PL n' 7.540/86, que "cria Juntas de Conci
liação e Julgamento no Estado de Rondônia e dá outras
providencias", sancionado.

- Of. SM/n' 441, de 12-8-86, do SF, encaminhando
autógraro do PL n' 7.635/86, que "cria cargos na Justiça
do Trabalho", sancionado.

- Of. SM/n' 442, de 12-8-86, do SF, encaminhando
autógraro do PL nO 7.528/86, que "estabelece normas
complementares para a execução do disposto no art. 27
da Lei n' 2.004, de 3-10-53, com a redação da Lei n'
7.453, de 2'7-12-85 e dá outras providéncias''. sanciona
do.

- Of. SM/no 443, de 12-8-86, do SF, encaminhando
autógrafo do PL n' 7.507/86, que "autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Ministério da Educação o crédito
especial até o limite de Cz$ 40.777.106,00 para o fim que
especifica, sancionado.

DATA nA m~n:SSA AO GIIlll:>.'EfE CIVIL DA
PRESIDE:-:CIA DA UEPGBLIC-\};O AIJfOR

2/83 JOM:! fIERCUI.U:O

35/83 I'Er.r-EIM W.RTINS

70/83 HEl.IO DUQUE

80/83 EDUAl'JXl MATARAZZO
SUPLICY

EMEl'll';\

Solicita informações ã SE1'LAN, sobre os aumentos dos preços dos úcri

\lados de petróleo.

Sollcita infonnações ao Sr. HINISTPO EXTP,AORDINARIO PARA i\SSur-.'TOS FlJI::I:

DIÁRIOS, sobre a arrecadação pelo lNCRA, nos exercícios de 1978/1982,

do Imposto Territorial Rural.

Solicita infonnações ã SEPl.J\.\i, sobre empresas brasileiras com sede

pr6pria ou alugada no exterior.

Solicita informllções ao MINISraJl.lO DA F!lZENDA e ã 51'1'1.1\;";, sobre faci

lidades de empréstimos junto ao Banco do Brasil e a CEF, ao Grupo

Coroa-Brastel. (.).

Df. St';\I-20, de 09.03.83

Of. 511'1-586, de 29.06.83

or. 50!-833, de 04.10.33

Df. Sal-1048. de 17.11.83
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AIITOR
DATA DA RBU:5SA ,\0 GABI:-'-c"TE Cl\'IL DA

PRESIDE:\CIr\ DA REPOBLICA

Of. SaI-559, de 08.08.84

Of. SQ\I-040, de 13.03.84

Df. 5:11-1137. de' 29.11.83

Df. SGI-1139, dé 29.11.83

Df. SGI-103, de 28.03.84

Of. S(11-1163, de 29.11.83

ar. S(;,I··729 , de 05.09.84

Of. Sal-633, de 16.08.84

ar. SGI-632, <1e 16.08.84

Of. SGI-027, de '13.03.84

ar. SGI-870, de 26.10.84

Of. SQ\I-028, de 13.03.84

ar. SQ\!-879, de 26.10.84

(1f. m'-1051, de 17.11.83

Of. SGI-l049, de 17.11.83

Of. S(;'I-I052, de 17.11.83

ar. S(~1-105;, Je 1~ •11.83

Solicita infornações ao MINIS:n::RlO DA EDUCACAO E CULTURA, sobre con

tratação de pessoal, pelo ~!inistério, através de Convênios.

Solicita informnções ã SEPLA."', sobre prejuízos de Empresas Estatais

nos últimos três anos.

( * ) - .Jã rC5pondido pala ~lit\istério d:l Fawnda.

Solicita infonnações ao MINIS1tRIO JJO INTERIOR, sobre o Fundo de Com

pensação Salarial do BNH.

Solicita informações ao MINI3ttRlO DA AERONlilJI'ICA, sobre infra-estnt

tura aeroportuária.

Solicita informações ao GAB. CIVIL DA PRESo DA REPOHLICA, sobre a rc

gulo.'lOntação da Lei n9 5.524, de 05.11.68.

Solici ta infornações ao MINIS1T:RIO DA JUSTICA, sobre convênio entre a

União e o Estauo da Paraíba, }Jara construção de uma penitenciaria em

C,"upina Grande.

Solicita informações ao,MINI3ttRIO JJO TRABAIJíO, sobre a regulamentação

da profissão de sociólogo.

Solicita informações ao MINIS1tRIO DO INTERIOR, sobre projetos ?prov.!':

dos 'pela SUDE:-.'E, em 1983.

Solicita informações ao MINISTf:RIO DA EDUCACi'lO E CULTlffiA, sobre o de

senvolvimento do Programa llPromoção da Saúde da Hulher e da Criança",

no Estado da Paraíba.

Solicita infornações ao MINISTERIo DA PREVIDENCIA E ASSISTENcIA SOCIAl.

sobre a situação real "c1as contas da Previdência.

Solicita informações ã SEPLJlN, sobre os cortes nos investimentos do

Sistema Telcbrás.

Solicita informações ao MINISTI:IUO DAS r·fINAS E EJ'reRGIA, sobre a real

situação do Garimpo de Serra Pelada, no Estado do Pará.

Sol ieita infonnações ao MINISTI:RIO DA PP.EVIDnNCIA E ASSISTt'lCIA SOCIAl.

sobre débitos das prefeituras municipais.

Solicita inforDI.1ções ao MINISTI1IUO DA FAZENDA, sobre os centratos as

sinados pelas autoridades monetárias do governo brasileiro com os ban

cos credores do Brasil, em 1982 q 1983.

Solicitn infonnrlç:oes ri SEPIJ\N, ,sohre o pessoal dns Entidal1es Est3tais.

Solicita infolluações ao GAB. CIVIL DA PPES. DA PEPOBLICA, sobre as

gráficas maatidas por órgãos da Administração Publica.

ARl11UR VIRG!LIO N1!ro Solicita informações ao MTNISTEIHO DA FA2ENDA, sobre o montante rec~

bido om dólares pelo Brasil pela exportação de annalllentos.

260/84

81/83 BRA\'Di\O ~01\'l'EIRO

~3/83 FAA'iCISCO AMARAL

84/83 EDUAROO MATARAZZO
SUI'LICY

H9/83 ,\IRTON SOMES

102/83 FA.'1r\BUWH JlJNIOR

104/83 ~ULTO:'l REIS

128/83 SALLES LEITE

140/83 NoIAL'RY MULLER

141/83 FREITAS NJBRE

153/83 FR,\I\CISCO ,'\MARAI,

172/83 TID'11\Z COEm::J

224/84 RA~lli'IX) ASF6RA

237/84 FIW\CISCO AMARAL

238/84 RAYH~JJO ASFdRA

247/84 BRANDÃO ~[)~'fEIRO

251/84 LaCIO Al.CÃNT!l!lA e
ALB~RICO CORDEIRO

262/84 DJALllA BOM

268/84 MYRTIlES BEVI LACQUA

273/84 RAYI·Fj,,'IX) ASF6RA

275/84 IR.\lA PASSCNI

276/84 I1~L\ PASSONI

284/84 IiI:LIO DUQUE

290/84 OSljALDO LIMA FILHO

Solicita informações ao MINISTI1FJO JJO TP-AlJALlJO, sobre contribuição

sindical.

Solicita informações ao MINISTf:RIO JJO INTERIOR, sobre obras de sanea

menta básico dcsenvolvidas no País.

Solicita informações ao MINISTJ!RIO DA FAZENDA, sobre qual o volume de

e:(portação da indústria bélica brasileira no 19 semestre de 1983.

S~licita informações ao MINISl'I1lno DA EDUCAcAO E CULTUIIA, sobre o 01'

çmcento do mnistério nos últimos 20(vinte) anos.

Solicita informaçõos ao (iNl. CIVIL. DA I'lUiS. DA ImI'ÚIlI.lC/\, 501'1'0 os

gastos com C<1UC(IÇ~O <10 todos os ~1injstérjos, exceto o ~mc.

Solicita infonnações ã SEPLAM, sobre a libemção das cotas do Fundo de

Participação dos Municípios nà corrente exercício.

Solicita infol1lk~ções ao Sr. MINISTRO EXTRAORDINÃRIO PARA ASSUNTOS FllN

DIlíH[QS, sobre a ocupação e distribuição de terras pelo INCRA.

Of. SGI-880, de 26.10.84

Of. SGI-886, de 26.10.84

(1f. Sr.'I-891, de 26.10.84

Or. S(;:'1-951, Je 31.10.84

Df. S(1II-952, de 31.10.84

af. SeM-1088, de 05.12.84

Of. SQ\I-1093, de' 05.12.84
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AtJfOR
DATA DA m"IESS'\ AO GA!lI~'ErE CIVIL 11\

l'RLSIDfxcrA DA m:PJB).IC..\

297/84 comss.~ DE RELAçOES Solicita infonnações ao MINIST]';RIO DI\S RELAçOES EXTERIOHES, sobre a

EX,clUORES constante presença de aeronaves militares dos Estados Unidos da PJr.ér!.

ca I estaciOTIDUaS em aeroportos brasileiros. Of. SGI-1100, de 05.12.84

301/84

307/85

.ADH<lIR M'DRADE

FRA'1CISCO A~IARAL

Solicita informaçõas ao Sr. MINISTRO EXTRAORDIN/iRIO PAPA ASStN!'OS FlN

DIÁRIOS, sobre os imóveis rurais localizados nos rTll.micípios ue Santana

do Araguaia, São Félix'do Xingú, Redençãa, Conceição do Araguaia, Rio

Maria, Xinguara, São Joã!, do Araguaia, Marabá e sobre a Fazenda Alvor~

da, (na área do Brasil Central].

Solicita informações ao MINIST]';RIO DA PREVIDBNCIA E ASSISTBNCIA ~CIAL,

sobrt! os débitos do empresas públicas e de economia mista no âmbito n~

nicipal paTa com a Previdência Social.

Of. Sal-OS, de 13.03.85

321/85

33t>/85

EDUARDO MATAP.AZZO
SUPLICY

ODIWN SAI.\IJRIA

Solícita informações ao mNIsTGRIO DO 'I'RABALrro, sobre o fundo de Assi;;.

tenda ao Desempregado.

Solicita in[oJlllações ao INCHA, sobre a atuação do capital estrangeiro

na agricultura brasileira.

Or. Sal-096, de 23.05.85

Df. SO[-113, de 27.05.85

339/85 VICTOR FACCIONI Em aditamento ao R.I. n? 314/85 - Solicita informações sobre o cálculo

estimativo do Poder Executivo (.Banco Central do Brasil ou I!inistério da

Fazenda) o mais próximo possivel,; sobre o custo. econômico, financeiro

e social que acalTetaria a liquidação extrajudicial dos !lancos Sulbra

sileiro e Habitasul. Of. SGI-116, de 27.05.85

349/85 NILSON GIBSON Solicita informações ao MINISTSRIO DO UlTERIOR" sobre projetos parali

sados na área da SUDENE. Of. Sal-190, de 12.06.85

350/85 NILSO;.I GIIlSO;.I Solicita informações ao, MINIST]';RIO DA FAZENDA, sobre empréstimos junto

ã CEF ã Empresa Jornal do Comércio S/A, em Pernambuco. Df. 001-191, de 12.06.85

373/85 RAiNU:"'DO ASRlRA Solicita informações ao MINISTGRIO DA PRI;VID~NCrA E ASsIsTlJNcrA SOCIAL,

sobre atos fraudulentos. Of. SGI-316, de 08.08.85

397/85 CO;\lISSi'iO DE RELAçOES Solicita informações ao HINISTSRIO DAS RELAçOES EXTERLOP.F..s sobre o
EXTERIOl'J;"S, '

. Coronel Ary Perelra de Carvalho. Of. 5G'1-·181, de 05.09.85

Of. S(}I-~82, de 05.09.85

Of. Sal-579, de 25.09.85

Df. S~·1-581, de 25.09.85

Df. SGf-580, de 25,09.85

Of. sal-002, de 04.03.86

0[. $<1<1-048, de 09.0.\.86

flf. ~'-047, de 09.04.86

Solicita infoTln.1ções ao MINISTERIO DO TRAIlAl1IO, sobre empregados rea

daptauos ou reeducados profissionalmente.

Solicita informações ao MINIST]';RIO DA PREVIDENCIA E ASSISTBNCIA SOCIAL,

sobre empregados readaptados ou reeuucados profissionalmente.

Solicita informações ao Sr. MINISTRO-CIIEFE DO ESTADO MAIOR DAS FORCI\S

AR!\!Plll\S, sobre viagem dos estagiários da Escola Superior de Querra ao

Nordeste.

Solicita inforw.ações ao MINISTGRIO DA AGlUCULTU1M, sobre providências

adotadas, em Minas Gerais, no combate ao inseto "Anthonomus Grandis

Bohemanll , conhecido por Ilbicudot1
•

.Solicita informações ao MINISTl:RIO ·nAS RELACOES EXTERIORES, sobre lo

tação e renumeração de funcionários.

Solicita infonnaçõcs ao rHNISI'[;RIO DA CIllNCIA E TECNOLOGIA, sobre o

Núcleo de Informação P.egional/Nordeste.

Solicita informações ao Sr. MINISTRO-C/lErE DO GAB. CIVIL DA PRES. DA

rnI'lÍBLIcA, sobre os efeitos da aplicação da Lei n? 3.577/59 e do

Decreto-lei n? 1.572/77.

598/85 ~L~CIO SA.\TILLI

.\ 14/85 FRA-:CISCO DIAS

415/85 Fll!lNCISCO DIAS

417/85 EDUARDO ~lATARAZZO

SUPLICY,

422/85 HlNBERTO SOUTO

428/86 RAYHUNDO ASFOnA

429/86 FRANCISCO 1'-'l4RAL

433186 NADYR ROSSmI Solicita informações ao IIJNISTI1RIO DA FAZa'DA, sobre as repercussões

das últimas resoluções do Conselho fI.onetário Nacional. Df. SG!-OS2, de 09.04.86

440/86

441/86

NILSON GIBSON

,~lA'llEL AFFONSO

Solicita informações ao MINImRIO DA AGRIaJL11JRA, sobre irregularidade$

e ilicitudes no IBDF. Df. SG-l-Q59, de 09.04.86

Solicita informações ao ~IINISTSRIO DA AGRIaJL11JRA, sobre reflorestamento_ Df. SOI-060, de 09.04.86
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DATA DA RBIESSA AO GABI:\l:TE CIVIL DA
Pl<ESlDt~CIA DA RE?::iBLICA'

445/86

448/86

453/86

461/86

462/86

463/86

464/86

ctsAR CALS 1'<'ETO Solicita informações ao MINISI'frúo DO Im'ERroR, sobre o projeto de

irrigação Araras Norte, em Varjota-Ce. Of. SG-1-064, de 09.04.86

ATC\IANoo PII-.1IEIRO Solicita informações ã SEPLAN, sobre empresas estatais. Df. sal-078, <le 30.04.86

A'ffi)NIO POm'ES Solicita informações ao MINISfERIO 00 INTERIOR, sobre viagem do Procur!

<lor-G<,ral do Território Federal do Amapá. Df. SG-I-083, de 30.04.86

LEOR.\lE BErt;l1 Solicita informações ao MINISTI>RIO DO Im'ERIOR, sobre verbas destinadas

ao Estado do Cear,í para operações de emergência. Df. 5G11-091, de 30.04.86

FRANCISCO ROLLh'IBERG Solicita informações ao MINISTllRIO DO TlWlAIlIO, sobre o exercício da

da profissão de fonoaudiõlogo: Of. SGlI-092, de 30.04.86

JORGE VIA."''NA Solicita informações ao MINIST~RIO DA AGRICULTURA, sobre atos pratica-

dos pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-CIiPLAC. Of. 501-093, de 30.04.86

MiW,IO FROTA Solicíta informações ao MINISTJ::IUO DA MMINIIA, sobre o "eventual não-rE.

colhimento ao Tesouro do produto das multas impostas com base no Regul!

menta do Tráfego Marítimo e sua aplicação pelas Capitanias dos Portos

do País. Df. SC:.I-094, de 30.04.86

1J''' paralelo de pesquisa nucleares.

466/86

467/86

CO~IISSiíO DE RELAçOES Solicita informações ao Sr. MINISTRO-CHEFE DO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS

EXTERIORES APJJADAS, sobre o programa paralelo de pesquisas nucleares.

COMISSliO DE RELAçOES Solicita informações ao MINISI'fRIO DAS MINAS E ENERGIA, sobre o progr~
EXTERIORliS

Of. SQoI-096, de 30.04.86

Of. SG!-097, de 30.04.86

469/86

470/86

47Z/86

473/86

NELSON ~!ARCl-IEZAN

OSVALDO MELO

OSVALDO MELO

OSVALDO ~IEI.O

Solicita informações ao MINlST1::RIO DA FAZENDA, em aditamento ao Reque-

rimento n9 372/85, sobre a arrecadação para o FINSOCIAL. Df. SGlI-099, de 30.04.86

Solicita infornações ao MINISTI:RIO .DA REFORMA E DESENVOLVIME1>1'O AGRÁ-

RIO, sobre o Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA. Df. SG-I-lOO, de 30.04.86

Solicita infonnações ao MINISTI:RIO DA FAZE~DA, sobre empréstimos conce

didos ao r",vemo do Estado do Pará. Of. SlJ.I-102, de 30.04.86

Solicita informações ao MINISTI>RIO DA FAZamA, sobre contrato de confis

são de dívida do Banco do Estado do Pará, firmado com o Banco Central

do Brasil. Df. S(?;!-103, de 30.04.86

47~/86 ~lA\\JEL AFONSO Solicita informações ao MINISI'fRIO DA AGRICULTURA, sobre projetos de

réflorestanento na região 'nordeste, nos últimos 10 anos. Of. SlJ.I-106, de 30.04.86

488/86 ROBERTO CARDOSO ALVF..8 Solicita informações ao MINÚ;TI:RIÓ DA FAZENDA, sobre doações, nos últ~.

mos três anos, a partidos pol'Íticos ou organismos sindicais; e ao Ban
co Central que esclareça, com a. urgência que a gravidade, austeridade

do Gcvemo e o interesse público reclamam, quais as providências que

foram, estão sendo ou serão tollt'ldas com relação ã denúncia vcicuJadn

pela imprensa sobre desfalque de 6 milhões de dólares de cidadãos bra

sileiros, depositados no Banco ~lorgan Guaranty Trust de Nova Iorque,

nos Estaàos Unidos. Df. S(1·1-132, de 20.05.86

509/86 FEI1NA.'lIJO roMES Solicita infonnações ao MINISTI:RIO DA AGRICULTUM-CEPIAC, sobre o in

teiro teor de auditoria junto ao Conselho Nacional dos Produtores de

Cacau - CNPC. Df. S~r-133. de 20.05.86

484/86

485/86

RAYMUNDO ASF6RA

RAYl>IUNDO ASF6RA

Solicita informações ao MINISTJJRIO DO TRABALID, sobre construção ou aqu!,

sição de edifício-sede da 1Jc1egacia do Ministério do Trabalho, em Campi-

na Grande-PB. Of. Sa.I-310, de 07.08.86

Solicita informacões ao MINISTllRIO DAS MINAS E ENERGIA, sobre convênios

com o Governo do Estado da Paraíba, para eletrificação rural e urbana,
previstos para 1986, Df. sal-311, de 07.08.86
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DATA DA IID!ESSA AO Cv\JlI~TIE CIVIL 11.1,

PRCSIDl':\CI.-\ DA REPGaLIC\

486/86

489/86

RAYNUNDO ASr.(lRA

MW,,\'IJO PI~'lEIRO

solicita informoçõcs ao MINISTfRIO DAS MINAS E ENEnGIA, sobre imptantação

de um Terminal de Petróleo em Campina Grande-PIJ. Or. Sm-312,de 07.0S.86

Solicita informações ao mNISrfRIO DA fAZENDA, sobre a dívida externa bra

490/86 M\lA.\'OO PI~llEIRO

491/8ó SEBASTIÃO CURlO

492/8ó SEBASTIÃO CURlO

493/86 SEBASTIÃO CURIO

494/8ó SEBASTIÃO CURrO

495/86 SEBASTIliO CURIe

496/86 SEBASTIÃO CURIe

497/86 SEBASTliíO CURro

498/86 SEBASTIÃO CURHl

499/86 SEBASTIÃO CURIO

500/86 SEBASFIl\O CURIO

501/86 SEBASTIÃO CURIO

502/86 SEBASTIÃO CURIO

silcirn.

Solicita infornações ao MlNISTERIO DA FAZEJ'lIJA, sobre o deficit atual

das contas públ icas, em especial a do Banco Nacional de Habitação e

o da Previdência Social.

Solicita infoDT",ção ao MINIsrJ'RIO DA EDUCAÇAO, sobre contrato, sem

licitação, com a Agência ítalo Bianchi Publicitários Associaqos.

Solicita infoDT;1ções ao Senhor MINISTRO-CHEFE DA SECRETARIA DE P~

JPNENTO DA PRESIDENCIA DA REPOBLlCA. sobre negociação em Washington,

V.S.A. do projeto "Serviços Básicos de Saúde do Nordeste".

Sol ici ta informações ao MINISTERIO DA CULTURA, sobre afastamento do

país da servidora Maria da Glória Araújo Ferreira~ fW1cionária . da

FUNARTE.

Sol icita informações ao MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA, sobre

contrato de prestação de serviços firmado com a CoslJlOpoIita TranspoE

tes·Ltda.

Sol icita informações ao MINIsrJ'RIO DA EDlJCAÇAO, sobre verbas destina

das ao Colégio Toncredo Neves, em Curionópolis. Pará.

Solicita informações ao MINISTfRIO Di\S IIINi\S E ENERGIA, sobre o afas

t:lmcnto do país de servidores da Pasta.

Solicita infoTInações ao MINIsrERIO Di\S r·IlNAS E ENERGIA, sobre motivos

do encaminhamento ao Sr. Pres idente da Replíh!ica do Decreto 92.533/86.

Solicita informações ao HINISTI!RIO DA JUSTIÇA, sobre aquisição de equ.!:

pamento gráfico na Alemanha .•

Solicita informações ao MINISTERIO DA FAZENDA, sobre suspensão de con

curso da Caixa Econômica Federal.

Solicita informações ao HINIsrBRIO DA FAZENDA, sobre o não reajustamen

to da tabela progressiva do Imposto de Renda dás Pessoas Físicas.

Solicita informações ao MINISTI!RIO DA FAZENDA, sobre os atos a serem

assinados em Washington (E.V.A), pela Servidora Carla Pereira Rêgo Po!!.

tua!.

Solic:ita infoDTlo1ções ao ~IINI5TI!RIO DA FAZENDA, sobre motivos ud fixação

em VS$ 550 milhões para o limite glob;ll das importações, em 198ó, atra

vés da Zona Franca de ~1anaus.

or. S(~'-313, de 07.08.86

Of. Scr-I-314, de 07.08.86

Of. 5(1.1-315, de 07.08.86

Of. SGI-316, de 07.0S.86

Df. SGI-317, de 07.08.86

. Of. sm-31S. de 07.0S.86

Of. S~.1-319, de 07.08 .só

Of. SGI-320, de 07.08.86

or. SG'!-321. de 07.08.86

Of. SCl.I-32Z, de 07.08.86

Of. SG1-323, de 07. OS. 8ó

Of. SG1-324, de 07.08.86

Of. SG-I-325, de 07.0S.86

Of. 5(;\1-326, de 07.08.86

503/86 SEBASTIÃO CURIe Solkita informações ao MINISTI!RIO DA FAZEJ'lIJA, sobre crédito suplementar

de t:o$ 2.475.000,00(Dois milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil cru

zados), aberto ao Ministério do Exército. ,- Of. SGI-327, de 07.08.86

504/8ó

505/8ó

50ó/8ó

507/8ó

s08/Só

SEBASTIÃO CURIO

SEBASTIÃO CURle

SEBASTIÃO CURIe

SEBASTIÃO CURre

RAY:-llJ1\'OO ASFClRA

Sol i<:ita infoDT;1ções ao IUNI5TER.IO DA FAZE,'lDA, sobre operação de crédito

externo negociado com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolv!

mento - BIRD.

Solicita informações ao MINISTERIO DO INTERIOR, sobre apoio financeiro

de CzS lBO.OOO,OO(Cento e Oitenta mil Cruzados), pagos pela SUFRAMA ã
Associação dos Servidores do Ministério do Interior - MIt-.'TER.

Solicita informações ao MINISTERIO DA ADI1INlSTRACl\0, sobre contrato cem

a empresa Burle Marx e Cia. Ltda.

Solicita informações ao MINISTERIO DA IND(JSTRIA E DO CCNBRCIO, sobre a

Temada de Preços n9 BSB-OOB/Só, visando a contratação de hotéis 3(três)

e 4(quatro) estrelas, em Brasilia.

Solicita informações ao Ministério da Fazenda, sobre pagamento de IPI,

pelas Prefeituras, ao' adquirirem veículos automotores.

Of. 5(1,1-328, de 07.0S.86

Of. SG!-329,' de 07.08.86

Of. S(?·J-330, de 07.08.86

Of. SGI-331, de 07.08.86

Of. S(11-332, de 07.08.86
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DATA DA RDlESSA AO Cv\llI:-'T;fE CIVIL DA

PRESIDExCIA DA REP(jBLICA
r;ç AtmJR

510/86 llUCD MARlJINI

511/86 PLINIO ~1!\RTINS

512/86 JI:·l'IRAL NETICl

513/86 N.IILCAR DE QUEIROZ

514/86 A\tILCAR DE QUEIROZ

515/86 AMILCAR DE QUEIROZ

516/86 BAWJ\ JONIOR

517/86 BA)'I,l~ JllNIOR

518/86 SEBASTIÃO CURId

519/86 SEBASTIÃO CURId

521/86 SEBASfllio CURld

522/86 SEMSTIÃO CURICl

523/86 RA)'I,1UNlJO ASF(jRJ\

524/86 RA\7·mmO ASFClRA

525/86 RAUL BER.'WUX)

526/86 }\\tILCAR DE QUEIROZ

527/86 Al'IILCAR DE QUEIROZ

528/86 A\tILCAR DE QUEIROZ

529/86 ELQUISSO:-l SOj'IRES

530/86 RAi?>:tl:I'DO ASr-ClRA

531/86 SEBASTIÃO CURId

EMENTA

Solicita informações ao mNISTf!RIO DA FAZEl'.'DA, sobre agências bancárias

do interior que não estão recebendo propostas para financiamentos para

a agricultura.

Solicita informações ao IilNISTf!RID DA FAZENDA, sobre o maior plaLO aos

motorístas dr,; táxi para fazerem seus pedidos de compra de veículos am

parados pl~la legislação redutora de impostos.

Solicita informações ao HINISlf!P.IO DA F1\ZENDA, sobre afinnações feitas

pela revista "Veja" n9 921, 1'1" 20 a 25, sobre ministros, chamados de

sobotadores do Plano de Estabilização Econômica do Govorno.

Solicita J.nfonnaçoes ao IIINISTERIO DA FAZE),JJ)A, sobre autos de infracão

lavrados pela SUNI\B, no período de 28/02 a 15/04/86.

SoUcita infonnações ao 14INISTGlCIO DA Pi\ZENDA, sobre a mctoclologia UI:l

lizada para levantar o Ínclice de inflação de 19 de março a 15 de abril

de 1986.

Solicita infonnações ao ~IINISn;RIO DO EXJ:RCITD, sobre atraso no pagame~

to dos servidores civis do 79 Batalhão de Engenharia e Constn,ção, no

Es tado do Acre.

Solicita infonnações aLo dINISTSRIO DA FAZENDA, sobre negociação do aco!

do aéreo Brnsil/E.E.U.U.

Solicita infonnnções ao HINISTf!RIO DA FAZENDA, sobre alienação da sede

do Banco do Brasil em La Paz.

Solicita informações ao MlNISThRIO DA FAZENDA, sobre projetos agrícolas

jtmto ao Banco I'<undial que exigiram o afastamento do servidor ~Ülton

Luiz de Melo Santos.

Solicita infonnações ao MINISTSRIO DA SArJDE, sobre a viagem a Cuba do

servdior Antonio Eugênio Carclosb de Almeida, da Fundação Os"aldo Cruz.

Solicita infonnações ao HINISTBRIO OOS TRANSPORTES, sobre viagem a Tó

quio, Japão, do servidor Inácio Satoshi Takeuti, da Portobrás.

Solicita informações ao MINISTl!lUO DA PP.EVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

sobre reuniões frequentadas por Harcus Vinicius Vilaça, Presidente da

LBA, no período de 28/4 a 16/05/86.

Solicita informações ao I~INISTSRIO Di\S CClolUNICI\çOES, sobre atraso na

entrega de correspondências pelo serviço do correio nacional.

Solicita infonnações ao MINISTSRIO OOS TRfu'1SPORTES, sobre o pfano FerrE.

viário para o Estado da Paraíba.

Solicita informações a'o MINISrtRIO DA INDÚSTRIA E'oo CClo1f!RCID, sobre o

convcnio n9 1/86, no valor de Cz$ 14.141.190,00(Quatorze milhões, cen-!

to e quarenta e hum mil e cento e noventa cruzados), firmado com a Fui
dação de Tecnologia Industrial.

Solicita informações ao ~lINISTfRIO DA ADMINISTRACi\O, sobre veículos

oficiais da Administração Publica.

Soticita informações ao l.1IN1STÍ;rUO DA FAZENDA, sobre anistia de débitos

com a Previdência Socia l.

Solicita illfomações ao MINISTfRIO DA F1\ZENDA, sobre o montante de emi!'.

sôes d.e moeda, nos períoclos de "9 de janeiro a 27 de fevereiro de 1986

e de 28 de fevereiro a 15 de abril de 1936.

Solicita infonnações ao Sr. MINISTRO-CHEFE DA SECRETARIA DE PLI\."iEJNIEN

TO DA PRESIDENCIA DA REPOBLIGA, sobre Empresas em que a U'1iiio tem mai.'?
ria acioniírin.

Solicita infonnações ao MINISTI1RIO DA FAZENDA, sobre ,\uditoria na Del.':.

gacia do Patrimônio da União, no Estado da Paraiba.

Solicita informações ao ~IINISTÍ;lUO DA FAZENDA, sobre o montante da dí

vida interna.

Of. SGM-333, de 07.08.86

Df. SG'I-334, de 07.08.86

Df. SG'I-335, de 07.08.86

0(. SG'I-336, de 07.08.86

Df. SG'I-337, de 07.08.86

Df. Sal-338, de 07.08.86

Df. SG'I-339, de 07.08.86

Df. S(;\'-340, de 07.08.86

Df. SQ.I·341, de 07.08.86

Df. SC1-!.342, de 07.08.86

Or. SOI-343, de 07.08.86

Of. Sal-344, de 07.08.86

Of. S(;,\'-345, de 07.08.86

Of. Sal-346, de 07.08.86

Of. Sal-347, de 07.08.86

Df. SGI-348, de 07.08.86

Of. SG'I-349, de07.08.86

Df. SGi'1-350. de 07.08.86

Df. S{"1-351, de 07.08.86

Of. Sal.352, de 07.08.86

Df. SlJol_353, de 07.08.86
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DATA DA RD1ESSA AO GABIl\'ETE CIVIL DA.
PRESIDL~CIA D,\ REPlJBLIC-\

~"? AtITOR

532/86 VICTOR FACCIONI

533/86 OSVALro MELO

534/86 CtNlA BUENO

535/86 JOSE c;a'()I~'() NETO

539/86 LEORNE BELél

5.40/86 llOR.\'E BEU;".l

543/86 NII.SON GIBSON

623/86 A'IILCAR DE QUEIROZ

624/86 AMARAL NETID

625/86 BAY/;!A J'ONIOP.

626/86 BA~·IA JlJNIOR

627/86 l30CAYWA CUNlIA

628/86 DJAL\IA 00.\1

629/86 ClNL\ BUEJIiJ

630/86 HUGO MARDIIH

631/86 HUm WllumH

632/86 HUGO WIlUJINI

633/86 HUGO ~~'\RDINI

634/86 HUGO IWJJINI

635/86 JORGE ARBAGE

636/86 JORGE ARBAGE

637/86 JORGE ARBAGE

EMEJ'rrA

Solicita informações ao MINISTJ:RIO DI\ FAZENDA, sobre a exigência de fi

liação a partido político para ocupação de cargos de direção em insti_

tuições- finonceiras.

Solicita informações ao MINISTERIO ro INTERIOR, sobre intennediação

dos recursos do FINAM.

Solicita infom.ações ao PODER E.'CEClITIVO, sobre comercialização de mat!'.

riai bélico entre o Brasil e a Líbia.

Solicita informações ao PODER EXEClITIVO, sobre comercialização de mat:;.

rial bélico entre o Brasil e o Chiie.

Solicita inform'lçõcS aO HlNISTJ'!f'.IO DA FAZENDA, sobre passageiros que

viajaram na aeronave do Banco do Brasil, em 06.05.86, ti Costa Rica e o

custo de tal viagem.

Solicita infom.ações ao Sr. HINISmO-OlliFE DA SECRETARIA DE PJJ\~T:JA'lE~

TO DA PRESIDE:'lCIA DA REPGBLlGA, sobre equipamentos de processamento cie

dados para controle do Orçamcntp da União.

Solicita informações ao MINISTI1RIO DA PP.EVID~CIA E ASSISTBNCIA SOCIAL

sobre medidas agilizadas para a cobrança judicial dos débitos com a

Previdência.

Solicita informações ao I1lNIstBRIO DA FAZENDA, sobre importaçiio de g§.

neras alimentícios.

Solicita informações ao MINISTERIO DA AGRICULTIJAA, sobre servidores da

EHBRJlPA no exterior.

Solicita informações ao ~lINISTbRro DA PREVIDENCIA E ASSISl'ENCIA SOCIAL·

sobre imóveis do INPS existentes no Pais.

Solicita infomações ao /.1INISTI1RIO DA FAZENDA, sobre contrato firmado

entre o Banco do Brasil e a Rede Globo de Televisão.

Solicita infom.ações ao l·lINISTffiro DA FAZfu'lIlA, sobre a reforma monetá

ria.

SolicÚa informações ao mNISTfRIO DA FAZE'lDA, sobre gastos com a pr.".

p~gan,1a do Prop,rema de Estabi 1idnde Econômica.

Sol ieita informações aO lIINIST(:RIO DA JUSTIC,A, sobre visita de cidadãos

costariquenhos, honcJurenhos, pan,llllenhos e 11 i cnragucllses.

Solicita infornações ao MINISTBRIO DA FAZENDA, sobre extrações da Lote:

ria Federal e da Loto.

Solicita informações ao MINISTERIo DA AGRICULTIJAA, sobre a Central Tele

fõnica do IBDF.

Solicita informações ao Sr. MINISTRO-CflEFE 00 GABINETE CIVIL DA PRESIDEN

CIA DA REPGBLICA, sobre a visita do Senhor Presidente da República a Por.

tugal e C<lbo Verde, no período de 3 a 11 de maio.

Solicita informações ao r~INlsT.E1RIO DI\ FAZENDA, sobre a revogaçiio do Voto

n9 86/45 do Conselho Monetário Nacional e propostas de corr.petência para

o Banco do Bras iI.

Solicita informações ao MINISTbRIO DAS RELACOES EXTERIORES, sobre imóveis

pl'evistos no Plano de Aplicação publicado no Diário Oficial da União de

li de fevereiro de 1986.

Solicita informações ao MINISTfRIO DA FAZENDA, sobre viagens internacionais

de altos funcionários do Executivo.

So1ici ta informações aO MINISTER.ro DA FAZENDA, sobre viagem ao exterior do

~rcsidente do Banco do Brasil S/A.

Solicita informações ao MINISTE:RIO DA INDOSTRIA E 00 CO'lfRCIO, sobre contr~

to de n? 24/84, de 02.02.86, firmado entre a SUDlIEVEA e a Fundação Tccnol~

g:ia Industrial.

Of. S(}1-354, de 07.08.86

Of. 5n'-355, de 07.08.86

Of. Sm-356, de 07.03.86

Df. SG'I-357. de 07.08.86

Df. S(~1-358, de 07.08.86

Of. S(11-359, de 07.08.86

Df. 5(;,1-360, de 07.08.86

Df. SG'I-361, de 07.08.86

Df. SG'I-36Z, de 07.08.86

Df. SG'I-363, de 07.08.86

Of. SG'I-364, de 07.08.86

Df. SQf-365. de 07.08.86

or. Sm-366, de 07.08.86

nr. SI~'-367. de 07.08.86

Df. 5G'1-368, de 07.08.86

Of. SG'I-369, de 07.08.86

Of. Sal-370, de 07.08.86

Df. SGI-371, de 07.08.86

Of. S(;;.1-372, de 07.08.86

Of. S(11-373, de 07.08.86

Of. SG'.1-374, de 07.08.86

Df. SG'I-375, de 07.08.86
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DATA DA Rf:.\lESSA IV) GABI:>''ETE CIVIL DA

PRESHJtXCIA DA REPOBLICA

638/86 JORGE A'UlAGE

639/86 JORGE ARBAGE

640/86 L::DRNE BELf'M

641/86 LEORNE BELlÕ'1

642/86 LEORNE BELS-I

643/86 LEoR"!'. BELlÕ'1

644/86 LEORNE BELf'M

645/86 oS1~ALJ.X) LI~lA FIUlO

646/86 OSVALOO MELO

647186 OSVALOO MELO

648/86 OSVALOO ~lELO

649/86 OSVALDO MELO

650/86 RA~IJNOO ASFClRA

651/86 lWJL BERNAROO

652/86 lWJL BERNAROO

653/86 RAUL BER'lAROO

654/86 RAUL BERNAROO

655/86 RAUL BERNAIlOO

656/86 OSVALDO MELO

Solicita informações ao J.UNISTI!IÜO DA C:ULTUAA, sobre crédito suplementar

para aumento de capital da E!>!llAAFIr.'lE. üf. S(l\I-376. de 07.08.86

Solicita informações ao MINIST10RID DA INJ)(}STlIIA E !Xl call1RCID, sobre a

transferência de depósitos do FGTS. Df. S[1'1-377. de 07.08.86

Solicita informações ao Sr. MINISTRO-OlEFE !Xl GABINETE CIVIL DA PRESIlln.t!.

CIA DA REPOBLlCA, sobre a quantidade e finalida<le de aquisiçiio <le veÍcu-

los pela Presidência da RepÚblica. Df, 5(1.1-378, de 07.08.86

Solicita infonroções ao MINISTéRIO DAS MINAS E ENERGIA, sobre a demissão

de servidore~ da Petroquímica União, Tereza Santos e Antonio Leite da

Silva. Df. S(l\I-379. de 07.08.86

Solicita informações ao HINIsTIRIO DA FAZENDA, sobre recursos do FAS al~

cados li Sociedade Filantrópica do Maranhão. Df. SG'l-380, de 07.08.86.

Solicita informações ao MINISTrtRro DO INfERIOR, sobre o repasse. da quan-

tia' de CzS 500 .000,00(~inbentos Mil Cruzados), ã Prefeitura de São João'

Del Rei-MG. Df. ml-381, de 07.08.86

Solici ta infornJações ao HINISTrtRIO DO INTERIOR, sobre assinatura do Con

vênio n9 001/86/eM, com a Associ~ção Brasileira de Irrigação e Drenagem,

no valor ue CzS 300.000 ,00 (Trezentos !lil Cruzauos). Of. SQ\I_382, de 07.08.86

Solicita informações ao HINIsTrtRIÔ DA AGRICULTURA, sobre débito da COOl'!:.

rativa llista dos Trabalhadorc!s Rurais de Bom Jardim-PE, perante o Banco

Nacional de Crédito Cooperativo. Df. SG.1-383, de 07.08.86

Solicita informações ao MINISTrtRIO DO INIT:RIOR, sobre contrato de tran~

porte coletivo firmado com a Presmic Turismo Ltda. Of. SG.I-384, ue 07.08.86

Solicitainfomaç§es ao NINIS'frtRIO DO nrI'EJUOR, sobre crédito suplemen-

tar de CZS 150.ÔOO.OÔO,OO(Cento e Cinq~enta milbões de cruzados) ã RIM!

obtido pelo lJecreto n9 92.508, de 31 ue março de 1986. Df. ml-385, de 07.08.86

. Solicita informações ao MINISflORIO DA INDtJSTRIA E !Xl ca~RCIO, sobre via

gem ao exterior do funcionário da Açominas, José Maurício Cotta·. Df. ml-386, de 07.08.86

Solicita informações ao Sr. MINISTRO-OlEFE !Xl GABII\'ETE CIVIL DA PRESIDEN

elA DA REPOBLICA, sobre Exposição de ~btivos n9 69, de 02 de abril 1986~ Df. ml-387, de 07.08.86

So1ic~ta infornações ao ~fINIS'frtRIO DOS TRANSPORTES, sobre progriUJ13 de re;!.

tauração da malha rodoviária. Df. SG.'1-388, de 07.08.86

Solicita infornações ao MINIsTIRIO DA CIENCIA E TEOOLOGIA, sobre o afa~

tamcnto do Pais do servidor ~brco Aurélio Dornelles. Df. rol-389, de 07.08.86

Solicita infonnaçõcs ao MINIsrliRIO DA cIl!NCIA E TECNOI.OGIA, sobre Progr!!

mas de intercâmbio científico e tecnológico com a Rússia. Df. ml-390, de 07.08.86

Solicita infomações ao MINIsTrtRlO DAS CCMJNICAQ:)ES, sobre a fixação dos

salários dos carteiros da EmfI'resa Brasileira de Corréios e Telégrafos. Df. SQ\1-391, de 07.08.86

Solicita informacões ao MINISTl!RIO DA FAZENDA, sobre viagem realizada em

aeronave do Banco do Brasil SIA, ã Costa Rica e Miami, conduzindo missão

oficial do Governo brasileiro presidida pelo Ministro João &!yad. Of. S(1o!-392, de 07.08.86

Solicita informações ao MINIsTIRID DA PREVIDENcIA E ASSISTEI;CIA SOCIAL,

sobre a viagem da ·Técnica Denise Valle Albuquerq\le França dos Anjos ã
Suiça. Of. SGI-393, de 07.08.86

Solicita infonnações ao MINIsTrtRro DA FAZENDA, sobre Exposição de !.btivos

n9 69, de 02 de abril'de 1986. Df; ml-394, de 07.08.86





MESA LIDERANÇAS

PMDB

Vice-Lideres:

Lider:
Pimenta da Veiga

PDSi

Líder:
Amaral Netto

PSB
Líder:

Mário Frota

Vice-Lideres:
Arthur Virgilio Neto

Luiz Guedes

P:MB
Lider:

Alencar Furtado

PTB
Líder:

Gastone Righi

Vice-Lideres:
Mende.s Botelho

Sólon Borges dos Reis
Roberto Jefferson

PT
Líder:

Irma Passoni

Vice-Líderes:
Eduardo Matarazzo Suplicy

Luís Soar·es :Oulci

José Maria
Magalhães

José Mendonça
de Morais

José Tavares
Júnia Marise
Lélio Souza
Márcio Santilli
Maurício Ferreira

Lima
Sebastião Nery
V:almor Giavarina
Virgildásio de Senna
Walmor de Luca
Mário Hato
Carlos Vinagre

Egídio Ferreira
Lima

Luiz Henrique
Darcy Passos
Cássio Gonçalves
Genebaldo Correia
Henrique Alves
Heráclito Fortes
Ibsen Pinheiro
Israel Dias-Novaes
João Herculino
Joaquim iRoriz
Jorge Uequed
José Carlos

Vasconcelos
José Fogaça

Presidente:

Haroldo Sanford - PMDB

Carlos Wilson - Pl\IDB

2.°_Vice-Presidente:

1."-Secretário:

1.0_Vice-Presidente:

Ulysses Guimarães - PMDB

Humberto Souto - P'"

2.o-Secretário:

Leur Lomanto - PDS

3.0-Secretário:

Epitácio Cafeteira - PMDB

4.0-Secr-etário:

José Frejat - PDT

SUPLENTES

José Ribamar Machado - PDS

Orestes Muniz - PMDB

Bete Mendes - PMDB

Celso Amaral - PTB

Vice-Líderes:

Bonifácio de Jorge Arbage
Andrada José Carlos

Santos Filho Fonseca
Antonio Mazurek Leorne Belém
Edison Lobão Pratini de Morais
Eduardo Galil Raul Bernardo
Gióia Júnior Rubens Ardenghi
Hugo Mardini Cunha Bueno

PFL

Líder:

José Lourenço

Vice-Líderes:

Celso Barros Mário Assad
José Thomaz Nonô Antonio Dias
Inocêncio Oliveira Maluly Neto
Dionísio Hage Stélio Dias
Lúcio Alcântara Djalma Bessa
Sarney Filho Lúcia Viveiros
Alceni Guerra

PDT

Líder:

Matheus Schmidt

Vice-Líderes:
Amaury Müller Sérgio Lomba
Nadyr Rossetti José Eudes

PSC
Líder:

Herbert Levy

Více-Líder:
Oscar Alves

PCB
Líder:

Alberto Goldman

Vice-Líder:
Fernando Santana

PC do B
Líder:

Haroldo Lima

PL
Líder:

Alvaro Valle

Vice-Líder:
Maçao Tadano

PDC
Juracy Palhano

Vice-Líder:
Siqueira Campos

PTR
Llder:

Walter Casanova

DEPARTAMENTO DE COMISSOES COMISSOES PERMANENTES Titulares

PMDB

Diretora: Nadir Pinto Gonzalez

Local: Anexo Ir - Telefone 224-2848
Ramal 6278

Coordenação de Comissões Permanentes

Diretora: Silvia Barroso Martins

Local: Anexo II - Telefone: 224-5179
Ramais: 6285 e 6289

1) COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLfTICA RURAL

Presidente :
Márcio Lacerda - PMDB-MT

1.0_Vice-Presidente:
Wildy Vianna - PMDB-AC

2.°_Vice-Presidente:
Antônio Gomes - PFL-PB

Airton Sandoval
Antônio Câmara
Aroldo Moletta
Cardoso Alves
Carlos Vinagre
Fernando Gomes
Geraldo Fleming
Harry Amorim
Iturival Nascimento
Ivo Vanderlinde
José Mendonça de

Morais

Juarez Bernardes
Lélio Souza
Márcio Lacerda
Mattos Leão
Melo Freire
Nelton Friedrich
Pacheco Chaves
Raul Belém
Ronan Tito
Wildy Viana



~)ÇOMISSAO DECI~NCIAE
,. TECNOLO.GIA

Mário Assad
Natal Gale
Paulo Xavier
Ronaldo Canedo

José Tavares
Luiz Henrique
PUnio Martins
Raimundo Leite
Raymundo Asfara
Renato Vianna
Sérgio Murilo
Theodoro Mendes
Valmor Giavarina

PT

PFL

Délio dos Santos

PTB

PDT

PTB

PDT
Walter Casanova.

PFL
Osmar Leitão
Pedro Colln
Ricardo Fiúza
Ricardo Ribeiro
Sarney Filho
Theadol'ico Ferraço

PDS

José Burnett
Oswaldo Melo
Octávio Cesário
Rondon Pacheco

Amadeu Geara
Clemlr Ramos

Francisco Benjamim
Inocêncio Oliveira
José Mendonça

Bezerra
José Penedo
Lázaro Carvalho

Armando Pinheiro

Brandão Monteiro
Matheus Schmldt

José Genoino

Ernani Satyro
Gerson Peres
Gorgônio Neto
Guido Moesch
Hamilton Xavier

Roberto Jefferson

Antônio Dias
Celso Barros
Djalma Bessa.
Gonzaga Vasconcelos
Jairo Magalhães
J oacil Pereira

Suplentes

PMDB

Afrisio Vieira. Lima José Mendonça
Amadeu Geara de Morais
Arthur Vlrgillo Jutahy Júnior

Neto Lélio Souza
Cardoso Alves Luiz Leal
Cid Carvalho Márcio Macedo
Francisco Amaral Milton Reis
Freitas Nobre Nilson Gibson
Ibsen PinheirO Roberto Freire
Jacltson Barreto Tobias Alves
Jorge Leite Wagner Lago

Presidente:
Theodoro Mendes - PMDB-SP

1.0 _ Vice-Presidente:
Raymundo Asfora - PMDB-PB

2.0 • Vice-Presidente:
Guido Moesch - PDS-RS

Titulares

PMDB

Ademir Andrade
Arnaldo Maciel
Brabo de Carvalho
Egidio Ferreira Lima
Erani Müller
João Cunha
Joáo Divino
João Gilberto
Jorge Medauar
José Mello

PTB

PDS
Bonifácio de Andrada Jorge Arbage
Edison Lobão José éarlos Fonseca.
'Hugo Mai'dini Nélson Morro
João Paganells. Ney Ferreira.

Roberto Jefferson

Reun:iões:
Quartas e quintas-feiras, às 10 :OOh
Local: Anexo II - Sala 26 - Ramais 6304 e G300
Secretária: Iole Lazzarini

4) COMISSAO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA

PDT

José Eudes

PTB

Maurício Campos
Hélio Correia

PDS

. Siqueira Campos
VIeira da Silva

PFL

Márcio· Braga
Samir Achôa
Sérgio Murllo
Vingt Rosado

PDS

Pedro Ceolim
Rômulo Galvão

PFL

Saulo Queiroz

PDT

PMDB

José Carlos Martinez'
Marcelo Medeiros
Mauricio Fruet
Odilon Salmoria

Titulares

Suplentes

PMDB

Antônio Gomes
Rita Furtado

Mendes Botelho

vago

JG de A. Jorge

PDT

Alair Ferreira
Oly Fachln

Arolde de Oliveira
Carlos Eloy
Magno Bacelar

Carlos Virgílio
Gióia Junior
Salles Leite

Carneiro .'I.rnaud
FranciscO Amaral
Freitas Nobre
Heráclito Fortes

3) COMISSAO DE COMUNICAÇÃO
E INFORMATlCA

Presidente:
Cristina Tavares _. PMDB-PE

1.0_Vice-Presidente:
Mendes Botelho -PTB-SP

2.0 _ Vice-Presidente:

Solon Borges dos Reis - PTB-SP

~DS

Brasílio Caiado

PFL

Antônio Florêncio José Jorge
ítalo Contl

PDT
Jacques Dornellas

Suplentes

PMDB

Cristina Tavares Manuel Viana
Herberto Rames Pacheco Chaves
Horácio Ortiz

PDS

João Rebelo

PFL

Evaldo Amaral Jônathas Nunes

Antônio Morais
Bete Mendes
Domingos Leonelli
Henrique Eduardo

Alves

Nilton Alves

Reuniões:

Quartas e quintas-feiras, às 10:OOh
Local: Anexo II - Sala 12 - Ramal 6295

Secretário: Deuzuite de Macedo Avelar

Maurilio Ferreira
Lima

Homero Santos
Israel Pinheiro
José Carlos

Fagundes
Wolney Siqueira

Osvaldo Nascimento
PTB

PDS

João Paganela
Nelson Costa
Pedro Ceolin
Renato Cordeiro
Saramago Pinheiro

PTB
Solon Borges dos Reis

PT

Vago

PFL

PDT

Sérgio Lomba

Hélio Dantas
Jonas Pinheiro
Josias Leite
Levy Dias
Maçao Tadano
Oswaldo Coelho
Reinhold Stephanes

Suplentes

PMDB
Manoel Affonso
Manoel Costa Júnior
Mansueto de Lavor
Marcondes Pereira
Olavo Pires
Paulo Marques
Paulo Nogueira
Pimenta da Veiga
Raul Ferraz
Walber Guimarães
Wilson Haese

PDS

Gerardo Renault
Nelson Marchezan
Pedro Germano
Rubens Ardenghi
Salles Leite

PFL

Mário Juruna

Alceni Guerra
Antônio Dias
Antônio Florêncio
Antônio Ueno
Diogo Nomura
Enoc Vieira
Fernando Magalhães

PDT

Moacir Franco

Del Bosco Amaral
Dirceu Carneiro
Jorge Uequed

Assis Canuto
Agenor Maria
Casildo Maldaner
Del Bosco Amaral
Erani Muller
Hélio Duque
Israel Dias-Novaes
João Bastos
Francisco Sales
João Divino
Jorge Vargas

Antônio Farias
Antônio Mazurek
Artenir Werner
Cristina Cortes
Etelvir Dantas

Adauto Pereira
Balthazar de Bem

e Canto
Celso Carvalho
Delson Scarano
Emidio Perondi

Nelson do Carmo

Aldo Pinto
Nilton Alves

Alcides Lima
Antônio Gomes
Bento Porto
Etelvir Dantas
Fabiano Braga

Cortes
Francisco Erse

Presidente:
Dirceu Carneiro - PMDB-SC

1.0.Vice-Presidente:
José Jorge - PFL-PE

2.0 -Vice-Presidente:
Jorge Uequed - PMDB-RS

Titulares

PMDB

PT
Eduardo Matarazzo Suplicy
Reuniõ~s:

Quartas e quintas-feiras, às 10:00h
Local: Anexo II - Sala 17 - Ramais 6292 e

6294
.Secretário: José Maria de Andrade Córdova.



PDT

Mozarildo Cavalcanti

Nilton Alves

PT

Márcio Braga
Mauro sampaio
Marcondes Pereira
Raymundo Urbano
Tobias Alves
Wilson Haese

João Herculino
Marcondes Pereira 
Octacllio Almeida
Paulo Marques
Raymundo Asfura

Norton Macedo
Simão Sessun
Cláudio Philomeno

PFL

Jõnathas Nunes
Rita Furtado
stélio Dias
Rômulo Gaivão

PDS

Rômuio Galvão
Salvador Julianelli
Victor Faccioni

PT

Gerson Peres
José Burnett
José Luiz Maia
Nagib Haickel

1'DS

PFL

José camargo
José Thomaz Nonô
Nylton Velloso
Orlando Bezerra
Saulo Queiroz
Victor Trovão

PDT
Amaury Müller

PTB

PFL

Suplentes

PMDB

Aldo Pinto

Adauto Pereira
Balthazar de Bem

e Canto
Darcy Pozza
Edison Lobão

Osvaldo Nascimento

~ernando Carvalho

Alcides Franciscato
Etelvir Dantas
Evandro Ayres

de Moura
Francisco Studart
Hélio Corrêa

Celso Peçanha
Dlonisio Hage
Evaldo Amaral
Iberê Ferreira

Ferreira Martins
Leorne Belém
Oly Fachin

PDT

Arlindo Teles

PTB

Sólon Borges dos Reis

PDS

Bonifácio de Andrada Jonas Pinheiro
Brasilio Caiado Vieira da Silva

Carlos Sant'ana
Francisco Amaral
Genebaldo Correia
Genésio de Barros
Irineu Brzesinski

José Eudes

Reuniões:

Terças, quartas e quintas-feiras, às 10:OOh
Local: Anexo II - Sala 20 - Ramal 6314
secretária: Maria Laura Coutinho

8) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA

Presidente:
Evaldo Amaral - PFL-SC

1.0.Vice-Presidente:
Aido' Arantes - PMDB-GO

2.°_Vice-Presidente:
Osvaldo Nascimento - PDT-RS

Titulares

PMDB

Aldo Arantes
Caio Pompeu
Casildo Maldaner
Emilio Hadad
Francisco Dias
Hermes Zaneti

Irma Passoni
PT

Albérico Cordeiro
Eraldo Tinoco
Jairo Magalhães
Magno Bacelar

Jose Maranhão

Cristina Cortes

Mozarildo Cavalcanti
Orlando Bezerra

José Ullsses
Manoel Affonso
Milton Reis
OdilonSalmoria
Osvaldo Lima Filho
Pedro Sampaio
Renato Johnsson
sebastião Nery
Virgildásio de Senna

Oscar Corrêa Júnior
Ricardo Fiúza
Rubem Medina
Sérgio Philomeno
Santos Filho

Gerardo Renault
Ibsen de Castro
Paulo Maluf
Pratini de Morais

José Fogaça
Manoel de Souza
Marcelo Cordeiro
Mário Hato
Miguel Arraes
Múcio Athayde
Renan Calheiros

PT

PFL

PDS

PFL

PTB

PDT

José Eudes

PDS

PDT

PTB

PMDB

Supl~ntes

PMDB

Antônio Mazurek
Augusto Franco

Walter Casanova

1 vaga

Daso Coimbra
Geraldo Melo

Jairo Azi
Levy Dias

Farabulini Júnior

Bocayuva Cunha

Amaral Neto
Amilcar Queiroz
Antônio Farias
Cunha Bueno
Etelvir Dantas

Herbert Levy
Israel Pinheiro
João Alberto de Souza
José Moura
Luiz Antônio Fayet

Antônio Osório

PT

Eduardo Matarazzo Suplicy

Suplentes

7} COMISSÃO DE ':ECONOMIA,
INDúSTRIA E COM~RCIO

PMDB

Presidente:
José misses - PMDB-MG

1.0_Vice-Presidente:
Odilon Salmoria - PMDB-SC

2.°_Vice-Presidente:
Santos Filho - PFL-PR

Titulares

Alberto Goldman
Cristina '1'avares
Darcy Passos
Genebaldo Correia

Geraldo Bulhões
Gustavo Faria
Haroldo Lima
Hélio Duque
João Agripino

Antônio Câmarll
Cid Carvalho
Denisar Arneiro
Henrique Eduardo

Alves
Irajá Rodrigues
Irapuan Costa Júnior
.roão Marques

Cláudiu1'hilonieuo

Renato Loures Bueno
Samir Achôa

PDS

Figueiredo Filho-

PFL

PFL

PCB

França Tei:l(eira
Mário Frota

1'08

Bayma Júnior

PT

Francisco Studart
Léo Simões

PDT

PFL

PTB

1'08

PDT

PMDB

Mansueto de Lavor
Nelton Friedrich
Sérgio Moreira

Suplentes
1'MDB

Titulares

Adail Vettorazzo -

Fernando Santana

Vago

Aécio Cunha

Albino Coimbra

6) COMISSÃO DE DESENVOLVIMEN
TO URBANO

Presidente:
Samir Achôa - PMDB-SP

1.0-Vice-Presidente:
Fernando Santana - PCB-BA

2.°-Vice-Presidente:
Adail Vettorazzo - PDS-SP

Titulares

PMDB

Vago

Beuniõ,es:
Terças, quartas e quintas-feiras, às 10 :OOh
Local: Anexo II - Sala 1 _ Ramal 6308
Secretário: Ruy Prudência da Silva

Reuniões:
Quartas e quintas-feiras, às 10 :OOh
Local: Anexo II - Sala 25 - Ramal 6378
Secretária: Maria Júlia Rabello de Moura

Hélio Manhães
Joaquim Roriz
Renato Bernardi

5) COMISSÃO DE DErESA DO
CONSUMIDOR

Aurélio Peres
Clarck Platon

Nelson do Carmo

Amilcar Queiroz
Antônio Amaral

Estevam Galvão
Francisco Erse

Djalma Bom

Fernando Gomes
Floriceno Paixão
Dirceu Carneiro
Harry Sauer

Sebastião Ataide



PT
AntOcnio Morais

9) COMISSAO DE ESPORTE E
TURISMO

PDT
Abdias Nascimento Clemir Ramos

PTB

Presidente:
Sérgio Cruz - PT-Ma

1.0 _ Vice-Presidente:
João Marques - PMDB-PA

2.0 _ Vice-Presidente:
Haroldo Lima - PC do B-BA

Titular1!8
PMDB

Márcio Santilli
Paulo Guerra
Paulo Nogueira

Aloides Lima
Eraldo Tinoco
Levy Dias

Má.rio Juruna.

PDS
Eraldo Tinoco (PFL) Nagib Haickel
Ibsen de Castro Paulo Guerra
Jaime Câmara 2 vagas
José Fernandes (PDT)

PFL
Mozarildo Cavalcanti
Ricardo Ribeiro
Rita Furtado

PDT

Sérgio Cruz

PTB
Moacir Franoo

PDT
José Colagrossi

Armando Pinheiro
Reuniões:

Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo li - Sala 23 - Ramais: 6325 e 6328
Secretário: José Cardoso Dias

12) COMISSAO DO INDIO

PTB

Adhemar Santillo
Aldo Arantes
Fernando Collor
Luiz Guedes

PFL

Christóvam Chiaradia Ricardo Ribeiro
Jayme Santana

PTB

PFL

Jessé Freire
Ronaldo Canedo

PDT

PDS

Vicente Guabiroba

Titulares

PMDB
Múclo Athayde
Sérgio Cruz
Walmor de Luca

Suplentes

PMDB

Nyder Barbosa
Raul Belém
Wilson Vaz
Wanderley Mariz

PDS

Guido Moesch

Floriceno Paixão

Alvaro Gaudêncio

AntôniO Osório

Aécio de Borba
Flávio Marcilio

Irajá ROdrigues
Luiz Baccarini
Luiz Leal
Jorge Ferraz

Celso Carvalho
Ferreira Martins

Fernando Carvalho

PDT
Sérgio Cruz

PFL

Christóvam Chiaradia José Carlos Fagundes
Jayme Santana . Paulo Melro

Reuniões:

Quartas e quintas-feiras, às 10:OOh
Local: Anexo li - Sala J - R.: 7151
Secretário: Jarbas Leal Viana

PTB

Ademir Andrade
Domingos Juvenil
Fernando Gomes
Marcos Lima

PDS

O1y Fachin
Victor Faccioni

Heráclito FOrtes
João Bastos
Márcio Braga
Milton Reis

PFL
José Moura
Simão Sessim

PDT

PTB

José Colsgrossi

Moacir Franco

Aécio de Borba
José Luiz Maia

Aécio Cunha
Alércio Dias
Jayme Santana

Luiz Dulci
Reuniões:

Quartas-feiras, às 10 :OOh
Local: Anexo li - Sala 21 - Ramal 6318
Secretária: Tasmânia Maria de Brito Guerra

Presidente:
Jayme Santana - PFL-MA

1.0 _ Vice-Presidente:
Márcio Braga - PMDB-RJ

2.0 _ Vice-Presidente:
Oly Fachin - PDS-RS

Titulares

PMDB

França Teixeka
Felipe Cheidde
Hélio Manhães
Henrique Eduardo

Alves

PTB

Amadeu Geara

Antônio Morais

PFL
José Carlos Fagundes Paulino Cícero

de Vasconcelos

PDT

Josué de Souza (PFL)
Júlio Martins

Suplentes

PMDB
Júlio Martins
Manoel Costa Júnior
Wildy Vianna

Domingos Leonelli
Freitas Nobre
Israel Dias-Novaes
João Herrmann Neto

Bento Porto
Gonzaga Vasooncellos
ítalo Conti
José Mendonça Bezerra

Albino Coimbra.
Fernando Collor
João Batista Fagundes

PFL

Josué de Souza

PDT

PTB

PDS

Abdias Na.scimento

PC do B

Celso Amaral

Reuniões:
Terças e quintas-leiras, às 9h30Inin
Local: Plenário da Comissão de Redação
Ramais: 6391, 6393 e 6394
Secretária: Mariza da Silva Mata

Presidente:
João Rebelo - PDS - MA

1.0 _ Vice-Presidente:
Evandro Ayres de Moura - PFL-CE

2.0 _ Vice-Presidente:
Aa&Is Canuto - ?FL-RO

13) COMISSAO DO INTERIOR

PMDB

Milton Figueiredo
Rosa Flores
Wilson Vaz

PDS

Nasser ~eidaAUgusto Trein
João Carlos de Carli

PFL

Joli.o AlvesAlvaro Gaudêncio
Fernando Magalhães

PDT
Nadir Rossetti

PDS

Jorge Arbqe Wanderley M&rIs
Ub&ldo Bar6m

Presidente:

Nasser Almeida - PDS-AC
1.0 - Vice-Presidente:

Augusto Trein - PDS-RS
2.0 - Vice-Presidente:

João Herculino - PMDB-MG

Titulares

PTB

Suplentes
PMDB

Alencar Furtado João Marques
Francisco Pinto José Carlos Martinell

Antônio Osório

João Herculino
Leônidas Sampaio

11) COMISSAO DE FISCALlZAÇAO FI·
NANCEIRA E TOMADA DE CONTAS

PDS

Brasilio Caiado

Suplentes
PMDB

Luiz Henrique
Manoel Affonso
Manoel Ribeiro
Raul Ferraz

Bete Mendes
Ciro Nogueira
Ibsen Pinheiro
José Eudes
Leônidas Sampaio

Agnaldo Timóteo
Artenir Werner

Reuniões:

Quintas-feiras, às 10:OOh
Local: Anexo II - Plenário da Comi~ de

Defesa do Consumidor
Ramais: 6386 - 6387
secretária: Maria Linda Morais de MagaIhies

10) COMISSAO DE FINANÇAS
Presidente:

Vicente Guabiroba - PDS-MG
1.0 _ Vice-Presidente:

Irajá. Rodrigues - PMDB-RS
•.o-Vice-Presidente:

Christôvam Chiaradia - PFL-MG



Titulares

PMDB

Irma Passoni
Reuniões:
Quartas e quintas-feiras, às 10:00 horas
Local Anexo Ir - Sala 28 - R.: 6330 e 6333
Secretário: Benício Mendes Teixeira

José Carlos Teixeira
José Fogaça.
.JÚnia Marise
Luiz Sefair
Márcio Macedo
Márcio Santilli
Mário Hato
Miguel Arraes
Nyder Barbosa
Octacílio de Almeida
Osslan Araripe
Sérgio Moreira
Paulo Marques

PFL
Rita Furtado

PDT

PDS
Antônio Amaral
Artenir Werner

PDS

Lúcia Viveiros
Manoel Novaes (PFLl

PTB

Suplentes

PMDB
Mário Hato
Vago

(PFL)
PFL

Estevam Galváo
Oscar Alves

PDT

Moacir Franco

Alceni Guerra
Edme Tavares

Freitas Nobre
José Carlos

Vasconcelos

Djalma Bessa (PFL)

Djalma Bessa

Figueiredo Filho
Guido Moesch
Nelson Costa

Gilton Garcia
José Rebelo
Josué de Souza

Floriceno Paixão

Darío Tavares

1 vaga

Alencar Furtado
Aluizio Bezerra
Arthur Virgílio Neto
Chagas Vasce}Ucelos
Daso Coimbra
Fernando Santana
Flávio Bierrenbach
Fernando Lyra
Freitas Nobre
Fue.d D1b
Iram Saraiva
Irapuan Costa Júnior
Israel Dias-Novaes

Reunióes:
Quartas e quintas-feiras, às 10 :OOh
Local: Anexo Ir - Sala 11 - R.: 6341 e 6343
Secretário: Mozart Vianna de Paiva

17) COMISSÃO DE RELAÇõES
EXTERIORES

Presidente:
Pedro Colin - PFL-SC

1.0_Vice-Presidente:
Enoc Vieira - PFL-MA

2.°_Vice-Presidente:
José Carlos Fonseca - PDS-ES

Titulares

PMDB

PFL
Celso Peçanha Dionísio Hage

PDS
Adail Vettorazzo Joacil Pereira
Francisco Rollemberg

Walter Casanova

PFL
1. Paulo Lustosa 3. Tapety Júnior
2. Reinhold Stephanes 4. Ubaldino Meirelles

PDT

Suplentes
PMDB

PDS

PTB
Mendes Botelho

16) COMISSAO DE REDAÇAO
Presidente:

Marcelo Linhares - PDS-CE
1.0_Vice-Presidente:

Flávio Marcílio - PDS-CE
2.°_Vice-Presidente:

Aloysio T·8ixeira - PMDB-RJ
Titulares

PMDB
Aloysio Teixeira Dilson Fanchin
JÚllia Marise

José TaVDres
Márcio Lacerda
Maurício Fruet
Oswaldo Lima Filho
Roberto Freire
Virgildásio de Senna
Walmor de Luca

PFL

Paulino Cícero de
Vasconcelos

Paulo Melro
Wolney Siqueira

PDT

PTB

PDS
Pratini de Morais
Prisco Viana (PMDBl
Victor Faccioni
3 vagas

PFL
Levy Dias
Luiz Antônio Fayet
Manoel Gonçalves

Manoel Costa Júnior
Marcelo Cordeiro
Marcos Lima
Paulo Nogueira
Prisco Viana
Seixas Dória
Vicente Queiroz

PDS
Horácio Matos
Hugo Ma.rdini
João Batista Fagundes
Nelson Costa
Siqueira Campos

PDT
Matheus Schmidt

PTB

Bocayuva Cunha

Albérico Cordeiro
CarIo.~ Eloy
Emílio Gano
Emílio Haddad
Maurício Campos

Jacques D'Ornellas
Osvaldo Nascimento

Albérico Cordeiro
Bayma Júnior
Clarck Platon

(PMDBl
Emílio Haddad
Felix Mendonça

Celso Amaral

Bento Porto
Djalma Bessa
Evaldo Amaral
João Alberto

de Souza
José Machado

Carlos Oliveira
Clarck Platon
Cid Carvalho
Genésio de Barros
Horácio Ortiz
João Agripino
Jorge Vargas

Epitácio Bittencourt
Jaime Câmara
José Fernandes (PDTl
Manoel Gonçalves

14) COMISSAO DE MINAS E ENERGIA

Suplentes

PMDB

Antonio Morais
Reuniões:
Quartas e quintas·,feiras, às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 27 - R.: 6336 e 6339
Secretária: AUia Felício Tobias

Presidente:
Genésio de Barros - PMDB-GO

1.°_Vice-Presidente:
Emílio Gano - PFL-MG

2.°_Vice-Presidente:
Carlos Oliveira - PMDB-PI

Titulares
PMDB

15) COMISSAO DE PREVID~NCIA E
ASSISTêNCIA SOCIAL

Presidente:
Reinhold Stephanes - PFL-PR

1.0_Vice-Presidente:
Paulo Lustosa - PFL-CE

2.°_Vice-Presidente:
Jorge Vianna PMDB-BA

Titulares
PMDB

Jorge Uequed
Leônidas Sampaio
Márcio Macooo
Roremburgo Romano

Aloysio Teixeira
Jorge Leite
Francisco Amaral
Jorge Vianna

Alberto Goldman
Benedicto Monteiro
Celso Sabóia
Fernando santana
João Batista

Fagundes
João Herrmann Neto
João Marques
Jorge Carone

PFL
Josué de Souza.
Manoel Gonçalves
Manoel Novaes
Mozarildo Cavaieanti
Orlando Bezerra
Pedro Corrêa
Victor Trovão

PT

Vago

PTB

PT

PDS
Leorne Belém
Ludgero Raulino
Maçao Tadano
Mauro Sampaio
Nagib Haickel
Ossian Araripe
Pedro Corrêa (PFL)
Wilmar Palis
Wilson Falcão

PFL
Lúcio Alcántara
Maçao Tadano
Ossian Araripe
Oswaldo Coelho
Pedro Corrêa
Ta,pety Júnior
Paulo Lustosa

PDT

PDT
Elquisson Soares

PTB

Suplentes
PMDB

José Mello
Marcelo Cordeiro
Márcio Lacerda
Milton Figueiredo
Paulo Zarzur
Plínio Martins
Raimundo Leite
Renato Vianna
Ruben Figueiró
Sérgio Moreira

Antônio Pontes
Emílio Gano
Evandro Ayres

de Moura
Freitas Neto
Geovani Borges
Inocêncio Oliveira
José Mendonça

Bemrra
Josué Thomaz Nonô

Félix Mendonça

Délio dos Santos
Mário Juruna

Djalma Bom

José Maranhão
Manoel Costa Júnior
Mansueto de Lavor
Mário Frota
Octacilio Queiroz
Olavo Pires
Orestes Muniz
Oswaldo Murta
Paulo Guerra
Raul Ferraz
Vingt Rosado
Wagner Lago
Wanderley Mariz

PDS
Antônio Mazurek Josué de Souza (PFL)
Augusto Franco Jutahy Júnior (PMDBl
Clarck Platon (PMDB) Lúcia Viveiros
Cristino Cortes Manoel Gonçalves
Edison Lobão Manoel Novaes (PFLl
Francisco sales Paulo Guerra
Gilton Garcia Vingt Rosado (PMDB)

Wanderley Mariz

Clemir Ramos
Jiulio Caruso

Adroaldo Campos
Amilcar de Queiroz
Antônio Amaral
Antônio Osório
Artenir Werner
Bayma JÚllior
Eurico Ribeiro
Hugo Mardini
Ibsen de Castro

Antônio Morais

Aloysio Teixeira
Aluízio Bemrra
Aluízio Campos
Aroldo Moletta
Denisar Arneiro
Francisco Amaral
Haroldo Lima
João Herrmann Neto
Harry Amorim
.Joaquim Roriz
Jonas Pinheiro

Alcides Lima
Alércio Dias
Enoc Vieira
Fabiano Braga Cortez
Herbert Levy
Iberê Ferreira
José Jorge
José Moura

Antônio Cunha
Arlindo Ponto
Assis Canuto
Agenor Maria
Benedicto Monteiro
Clarck Platon
Ciro Nogueira
Domingos Juvenil
Francisco Salles
Heráclito Fortes
João Marques
Jorge Cury
José Freire



José Genoino
Reuniões:
Quartas e quintas-feiras, às 10:00h
Local: Anexo II - Sala 2 - R.: 6347 e 6348
secretária: Regina Beatriz Ribas Mariz

18) COMISSÃO DE SAúDE
Presidente:

Carlos Sant'Anna - PMDB-BA
l.°-Vice-Presidente :

Ludgero Raullno - PDS-PI
2~-Vice-Presidente:

Borges da Silva - PMDB-PR

PDB
Angelo Magalhães Nelson Marchezan

(PFL) Nelson Morro
Diogo Nomura (PFL) Ossian Araripe
Epitácio Bittencourt Rubens Ardenghi
Eraldo Tinoco (PFL) Santos Filho (PFL)
José Carlos Fonseca Ubaldo Barém
José Penedo Wilson Falcão
José Ribamar Machado 3 vagas
Magalhães Pinto

Angelo Magalhães
Christóvam Chiaradia
Dionísio Hage
Eraldo Tinoco
Evaldo Amaral
Furtado Leite
Hélio Dantas
ítalo Conti

PDS
Vago

PFL

PDT

PMDB

Paes de Andrade
PDS

José Carlos Martinez

PFL
Saulo Queiroz

PDT

PTB

Júlio Costamilan
Mário de Oliveira
Nelson Wedekin
Renan Calheiros

PFL
Ubaldino Melrelles
VivaldO Frota

PDT

PDS
5 vagas

Suplentetl

PMDB
Ivo Vanderlinde
Luiz Henrique
Marcos Lima
Pacheco Chaves
Vago

PDB
Nelson Costa
5 vagas

PFL
Mário Assad
Natal Gale
Vago

Farabulini Júnior

Floriceno Paixão

Emllio Ga.Uo
João Alves
Maluly Neto

Brabo de Carvalho
Darcy Passos
Domingos Leonelli
Fernando Cunha
Francisco Amaral

Antônio Amaral
Artenir Werner

Edroe Tavares
Nylton VeIloso
Osmar Leitão

Antônio Gomes
Guido Moesch

José MachadO

Homero Santos

Airton Soares
Aurélio Peres
Cássio Gonçalves
Francisco Amaral

Etelvir Dantas

Presidente:
Armando Pinheiro - PTB-SP

l.0.Vice-Presidente:
Homero Santos - PFL-MG

2.°_Vice-Presidente:
Geraldo Melo - PMDB-PE

Titula.res

Gilson de Barros

Reuniões:
Quartas-feiras. às 10:00 horas
Local: Anexo II - Sala 15 - R: 6360
Secretário: rldson Nogueira da Gama

21) COMISSÃO DE TRABALHO
Presidente :

Francisco Amaral - PMDB-SP
1.0_Vice-Presidente:

Osmar Leitão - PFL-RJ
2.°_Vice-Presidente:

Amadeu Geara - PDT-PR

Titulares

PMDB

Oly Fachln

Suplentes

PMDB

Freitas Nobre Jorge Uequed
Gilson de Barros (PDT) Myrthes Bevilacqua

Moysés Pimentel

Vago

Francisco Pinto

20) COMISSÃO DE SERViÇO
POBLICO

Pedro Corrêa (PFL)
Salvador Julianelli
Vago

Vicente Guabiroba
Vago

PFL

João Batista Fagundes
Ruy Lino

PDS

PDT

PFL
Oscar Alves
Tapety Jünior
Rosemburgo Romano

PDT

PTB

Titulares
PMDB

Euclides Scalco
José Maria Magalhães
Luiz Guedes
Max Mauro

Dllson Fanchin
Gilson de Barros

(PDT)

José Ribamar
Machado

Antônio Pontes

Armando Pinheiro

Suplentes

PMDB
Mattos Leão
Renato Loures Bueno
5 vagas

PDS

Inocêncio Oliveira
Jairo Azi
João Alves

Figueiredo Filho
Francisco Rollemberg
Jairo Azi
Manoel Novaes (PFL)

PFL
Manoel Novaes
Navarro Vieira Filho

Presidente:
Furtado Leite - PFL-CE

1.0_Vice-Presidente:
Sebastião Curló - PDS-PA

2.°_Vice-Presidente:
Dilson Fanchin - PMDB

Titulares
PMDB

PTB
Félix Mendonça

Reuniões:
Quartas e quintas-feiras, às 10:00h
Local: Anexo II - Sala 19 - R.: 6350 e.6352
Secretária: Iná Fernandes Costa

19) COMISSÃO DE SEGURANÇA
NACIONAL

Francisco Rollemberg
PFL

Furtado Leite Ney Ferreira
Suplentes

PMDB
Flávio Bierrenbach José Tavares
Luiz Baccarini Vago

PDS

Gilson de BarrOll
Reuniões:
Quartas e quintas-feiras, às 10 :OOh
Local: Anexo II - Sala 13 - R.: 6355 e 6358
Secretária: Maria de Nazareth Raupp Machado

Jorge Vianna
Leônidas Sampaio
Mario Hato

JiüIlo Caruso

PDT

Alceni Guerra
Leônidas Rachid
Lúcio Alcântara

Vago

PDS

Albino Coimbra 4 vagas
Leônidas Rachid (PFL)
Ludgero Raulino

Anselmo Peraro
Borges da Silveira
Carlos Mosconi
Carlos Sant'Ana
Dario Taval"es

PFL
Jayme Santana
José Penedo
José Thomaz Nonô
Osmar Leitão
Rita Furtado
Santos Filho
Vasco Neto

PFL

José Camargo
Maluly Neto
Norton Macedo
P·edro Colin
Ricardo Ribeiro
Sarney FilhO
Theodorico Ferraço

PT

PDT
Jacques D'Ornellas

PDS
Lücia Viveiros
Marcelo Linbares
Nosser Almeida
Oswaldo Melo
otávio Cesário
Rondon Pacheco
Salvador JuIlanelli
Saramago Pinheiro
Siqueira Campos

PT

PTB

PCB

PDT
José Eudes
José Maurício

PTB

Suplentes
PMDB

Manoel Costa Júnior
Maurilio Ferreira Lima
Odilon Salmoria
Orestes Muniz
Paes de Andrade
Pedro Sampaio
Raymundo Urbano
Theodoro Mendes
Tobias Alves
1 vaga

Bocayuva Cunha
JG de Araüjo Jorge

Gastone Righi

Armando Pinheiro
Augusto Franco
Cláudio Philomeno
Cunha Bueno
Ernanl Satyro
Fernando Magalhães

(PFL)
Gilton Garcia
Gióia Júnior
Hamilton Xavier
João Alves (PFL)

Roberto Freire

Amaury MíilIer
Clemlr Ramos

Celso Amaral

Alron Rios
Antônio Ueno
Diogo Nomura
Enoc Vieira
Francisco Benjamim
Francisco Studart
Jessé Freire
José Machado

Arnaldo Maciel
Borges da Silveira
Carlos Mosconi
Carlos Sant'Ana
Gustavo Faria
João Cunha
João Gilberto
Jorge Carone
Juarez Bernardes
Luiz Guedes
Manoel Affonso

I Irma Passoni



Mendes Botelho

PTB

Vago
PDT

PD8

João Paganella
Saramago Pinheiro

Raymundo Asfora

PDS

Vivaldo Frota
Vago

PDT

PFL

PDT

Suplentes

PMDB
4 vagas

Alcides Lima

Matheus Schmidt

Antônio Osório
Gerardo Renault
Gerson Peres

Cid Carvalho
João Gilberto
Miguel Arraes
Oswaldo Lima Filho

Presidente:
Bonifácio de Andrada - PDS

1.0-Vice-Presidente:
Manoel Ribeiro - PMDB

2.0 _ Vice-Presidente:
José Maranhão - PMDB

Relator-Geral:
Jorge Vargas - PMDB

Titulares

PMDB
Pedro SampaioFlávio Bierrembach

Jorge Vianna

Horácio Ortiz
Odilon Salmoria

Eurico Ribeiro
Osmar Leitão
Victor Faccioni

Presidente:
F€rnando Santana - PMDB-BA

1.0-Vice-Presidente:
Márcio Lacerda - PMDB-MT

2.0 _ Vice-Presidente:
Balthazar de Bem e Canto - PDS-RB

Relator:
Reinhold Stephanes - PFL-PR

Titulares

PMDB

PD8
ítalo Conti Navarro Vieira Filho
José Ribamar Machado

PDT

3) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A ESTUDAR E PROPOR MEDIDAS
SOBRE REFORMA AGRARIA

Clemir Ramos
Relatores Parciais:
Navarro Vieira Filho - Títulos I e Ir
José Maranhão - Titulos lU e IV
ítalo Conti - Títulos V e XI
Matheus Schmidt - Título VI
Flávio Bierrembach - Títulos VII e VIII
José Ribamar Machado - Títulos IX e X

Reuniões: Quintas-feiras, às 16 horas
Local: Anexo Ir - Ramais 6408 e 6409
Secretária: Symira Palatinik
Reunião:

Anexo II - Ramais: 6408 e 6409
Secretária: Symira Palatinik

2) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A DAR PARECER AO PROJETO DE
LEI N9 3.289/84 (MENSAGEM N9 94,
DE 1984, DO PODER EXECUTIVO),
QUE "DISPõE SOBRE O CóDIGO
BRASILEIRO DO AR"

Osvaldo Nascimento

Roberto Freire

PDS

Francisco Rollemberg

PDT

PD8
Guido Moesch
Jorge Arbage
Vago

PDT

Arnaldo Maciel
DjaIma Falcão

PMDB

Suplentes

PMDB

Afrísio Vieira Lima

Cristina Tavares
Israel Dias-Novaes

Diretor: Victor Hugo Costa

Local: Anexo U - Tel: 226-2912
Ramal: 6401

Seçã.o de Comissões Especiais

Brandão Monteiro

Titulares

Chefe: Stella Prata da Silva Lopes

Local: Anexo Ir - Te!.: 223-8289
Ramais: 6408 e 6409

Seçã.o de Comissões Parlamentares
de Inquérito

Chefe: Lucy Stumpf Alves de Souza

Local: Anexo Ir - Te!. 223-7280
Ramal 6403

COORDENAÇÃO DE COMISSOES
TEMPORÁRIAS

Brabo de Carvalho
Darcy Passos
José Melo

Relatores Pareiais:

1) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A DAR PARECER AO PROJETO DE
LEI N9 634175, DO PODER EXE
CUTIVO, QUE INSTITUI O cóDIGO
CIVIL

Dep. Israel Dlas-Novaes - Parte Geral - Pes
soas, Bens e Fatos JurídicOS
Dep. Francisco Rollemberg - Livro I - Parte
Especial - Obrigações
Dep. Francisco Benjamim - Livro Ir - Parte
Especial - Atividade NegociaI
Dep. Afrísio Vieira Lima - Livro UI - Parte
Especial - Coisas
Dep. Brandão Monteiro - Livro IV - Parte
Especial - Familia
Dep. Roberto Freire - Livro V - Parte Especial
- Sucessões e Livro Complementar

Celso Barros
Gerson Peres
Gorgõnio Neto

Vago
Reunião:
Anexo 11 - Sala a - Ramais: 64.08 e 6of.OD
Secretário: Antonio Fernando Borges Maman

Presidente:
Pimenta da Veiga - PMDB

1.0_Vice-Presidente:
Elquisson Soares - PMDB

2.0 _ Vice-Presidente:
Gilton Garcia - PDS

Relator-Geral:
Ernani Satyro - PD8

GilsondeBaJ:l'OB

PTB

José Ulisses
Leônidas Sampaio
Luiz Leal
Octacfiio Almeida
Orestes Muniz
ROSa Flores
Wilson Vaz

PDS
Josias Leite
Leônidas Rachid
Paulo Maluf
Santos Filho
Victor Faccioni

PFL

Maurício Campos
Santos Filho
Stélio Dias
Wolney Siqueira

PDT

PFL

Léo Simões
Navarro Vieira Filho
Simão Sessim
Vasco Neto

PTB

Pedro Germano
José Fernandes
Manoel Ribeiro
Raul Bernardo
Wilmar Palis

PDS

PDT
José Fernandes

'l'ltulal-e.

PMDB

Marcos Lima
Mario Covas
Paulo MIncarone
Paulo Zarzur
Rui Bacelar
Tidel de Lima
Walber Guimarães

Suplentes

PMDB

Carlos Eloy
DIonfslo Hage
JosIas Leite
Leônidas Rachid

Alair Ferreira
César cals Neto
Darcy Pozza
Eurico Ribeiro
Hélio Correia

Alcides Franciscato
Alércio DIaa
Jairo Azi
Lázaro Carvalho

José Colagrossl

Júlio Martins

Bocayuva Cunha

Adail Vettorazzo
Amaral Netto
Augusto Treln
Emídlo Perondi
Eraldo Tinoco (PFL)

Celso Amaral

Reuniões:
Quartas e quintas-feiras, às 10:ooh
Local: Anexo II - Sala 2' - R: 6370 e 6171
Secretário: Carlos Brasil de Araújo

Airton Sandoval
Arthur Virgílio Neto
Dario Tavares
Francisco Dias
Geraldo Fleming
Iturival Nascimento
José Freire

Arnaldo Moraes
Carlos Peçanha
Denisar Arneiro
Dilson Fanchin
Felipe Cheidde
Horácio Ortlz
Manoel Ribeiro

22) COMISSÃO DE TRANSPORTES

Presidente :

Denisar Arnelro - PMDB-RJ
1.0 _ Vice-Presidente:

Júlio Martins - PTB-RR
2.0 _ Vice-Presidente:

Lázaro Carvalho - PFL-RJ

Reuniões:
Quartas-feiras, às 9 :00 horas
Local: Anexo II - Sala 9 - R.: 6365

Secretário: Agassis Nylander Brito



PTB
Nelson do Carmo

Suplentes

PMDB

Ademir Andrade Sérgio Cruz
Mário Assad (PFL) Plínio Arruda Sampaio

(PT)

5) COMISSAO PARLAMENTAR DE IN
QU~RITO DESTINADA A APURAR A
RESPONSABILIDADE DE AUTORI.
DADES E ASSESSORES NA CON·
CESSÃO DE CONDIÇõES RUINO
SAS PARA O BRASIL EM FAVOR
DA POLõNIA

Titulares

PMDB

Anselmo Peraro Marcondes Pereira
Daso Coimbra Mário Hato
Luiz Guedes

PDS

PDS

Jutahy Júnior Octávio Cesário
Maçao Tadano Pedro Germano

Pratini de Moraes

Requerim,.nto n.o 313/85

Prazo: 8-8-85 a 23-4-85
Presidente:

Hélio Duque - PMDB-PR

Adail Vettorazzo Hugo Mardini
Figueiredo Filho

PFL

PFL

Francisco Erse Oswaldo Coelho
Norton Macedo

PDT

Vice-Presidente:
Santcs Filho (PFL)

Relator:
Herbert Levy - PSC-SP

Alceni Guerra Simão Sessim
Reinhold Stephanes

PDT

Osvaldo Nascimento

PTB

Celso Amaral

Jacques D'Ornellas

Ramal: 6409

Secretária: Maria Izabel de Azevedo Arroxellas
Medeiros

4) COMISSAO PARLAMENTAR DE IN
QUI!RITO DESTINADA A INVESTI·
GAR A ATUAÇAO DO SISTEMA
BANCÁRIO E FINANCEIRO DO
BRASIL

PDS

José Burnett
Ubaldo Barém

PFL

P.DS

Octávio Cesário

PFL

Jairo Magalhães

PDT

PTB

PT:

Suplentes

PMDB

Tidei de Lima

Antônio Amaral
Augusto Trein

Leônidas Sampaio
Manuel Vianna
Mattos Leão

Jorge Medauar
José Maranhão
Oswaldo Lima Filho

COMISSÃO INTERPARTIDÁRIA PARA
REFORMA DO REGIMENTO INTERNO

Oscar Alves
França Teixeira (PMDB)

PDT

Presidente:

Humberto Souto - PFL-MG
Vice-Presidente:

Oswaldo Lima Filho - PMDB-PE

PMDB

7) COMISSAO PARLAMENTAR DE IN
QUI!RITO DESTINADA A INVESTI
GAR ATOS DE CORRUPÇAO NA
SUPERINTEND~NCIANACIONAL DA
MARINHA MERCANTE (SUNAMAM)
E NO INSTITUTO DO AÇOCAR E DO
ÁLCOOL (IAA.)

Requerimento 11.° 358/85

Prazo: 5-11-85 a 25-8-85

Presidente:
Jl'ão Cunha - SP-PMDB

Vice-Presidente:
João Carlos De Carli - PE-PDS

Relator:
Gustavo Faria - RJ-PMDB

Bocayuva Cunha

Ernani Satyro
Gorgônio Neto

Celso Barros

Floriceno Paixão

Gastone Righi

José Genoino

Pedro Ceolin
Ricardo Fiuza (PFL)
Siqueira Campos

Jorge Vargas
Marcondes Pereira
Hélio Duque

PDS

Jorge Arbage
Santos Filho

PDS

PMDB

Reuniões:

Terças e qulntas-feiras

Local: Comissão Parlamentar de Inquérito 
Anexa II

Secretária: Irene Margarida Ferreira Groba
- Ramal: 6405

PFL

José Thomaz Nonô Homero Santos
Gonzaga Vasconcelos Osmar Leitão

PDT

Vago

Requerimento n,o 357/85

Prazo: 22-8-85 a 9-5-85

Presidente:
Mário Hato

Vice-Presidente:
Hugo Mardinl

Relator:
Alceni Guerra

João Alves (PFL)
Edison Lobão

Jacques D'Ornellas

PFL

Evandro Ayres de Celso Peçanha
Moura ítalo Conti

Aécio de Borba
Delson Scarano
Eduardo Galil

Suplentes

PMDB

PDT

Titulares

Dirceu Carneiro
Fernando Cunha
João Agripino

6) COMISSAO PARLAMENTAR DE IN.
QUI!RITO DESTINADA A INVESTI·
GAR IRREGULARIDADES OCORRI
DAS NO INAMPS

José Carlos Vasconcelos Horácio Ortiz
Gustavo Faria Márcio Braga
Theodoro Mendes Tic1ei de LimaOdilon Salmória

PDS

Pratini de Moraes
Siqueira Campos

PFL

PDT

PFL

Osvaldo Coelho
Francisco Studart

PDT

Suplentes

PMDB

Pedro Sampaio
Sebastião Nery
Wilson Vaz

PDS

Maçao Tadano
Edison Lobão

Resolução n.o 30/84

Prazo: de 24-4-85 a 12-11-85

Presidente:
Paulo Mincarone - PMDB-RS

Vice-Presidente: Cunha Bueno - PDS-SP

Relator: Furtado Leite - PFL-CE

Titulares
PMDB

Antônia Câmara
Cardoso Alves
Márcio Lacerda

Celso Sabóia
José Eudes
LUiz Dutci
Nyder Barbosa

Bayma Júnior
José Carlos Fonseca

José Eudes

Adroaldo Campos
Gerardo Renault
Jorge Arbage

Celso Peçanha
Homero Santos

Estevam Galvão

José Colagrossi

Reuniões:

Terças, quartas e quintas-feiras
Local: Comissão Parlamentar de Inquérito
Secretária: Marci Ferreira Borges



PDS

Bonifácio de Andrada Pedro Corrêa
Guido Moesch

Iram Saraiva
Ronan Tito

Titillares
PMDB

Walber Guimarães

PDT
<\bdlas Nasclment/)

ReuniÕ!os:

Local: Plenário das CPIs - Anexo II

Secretária: Lourdinete Honório Paiva
Anexo II - ramal 6407

Bayma Júnior
Gerson Peres

Paulino Cícero de
Vasconcelos

PDS

Sebastião Curió
Vicente Guabiroba

PFL
Paulo Melro

Marcelo Cordeiro
Marcos Lima
Vicente Queiroz

As terças-feiras - 10:00 horas
Secretário: Sebastião Augusto MachadOo

Ramais: 6405 e 6407

Suplentes

PMDB

PFL
Antônio Florêncio José Thomaz Nonô
Gonzaga Vasconcelos

PDT

Jacques D'Ornellas

Suplentes

PMDB

Paulo Nogueira Horácio Ortiz
José Carlos Martinez
José Carlos Vasconcelos

PDS

Cunha Bueno Nosser Almeida
Gerardo Renault Octávio Cesário

PFL

Evaldo Amaral José Jorge
José Mendonça Bezerra

8) COMISSAO PARLAMENTAR DE IN
QUÉRITO DESTINADA A EXAMI·
NAR A POlíTICA NACIONAL DE
MINERAÇÃO NO TOCANTE À CON·
CESSÃO DE ALVARÁS PARA A EX·
TRAÇÃO DE MINERAIS ESTRATÉ.
GICOS, ASSIM COMO A COMERCIA·
LIZAÇÃO DOS MESMOS.

Requerimento n.o 392/85 Prazo: 29-10-85

Presidente: Gerson Peres

Vice-Presidente: Paulino Cícero de Vasconcellos

Relator: Marcelo Cordeiro

Titul:u:es
PMDB

Virgildáslo de senna
Walmor de Luca

Benedicto Monteiro
Maurício Fruet

Epitácio Blttencourt
Gorgônio Neto

Carlos Eloy

Reuniões:

Genésio de Barros
Clark Platon

PDS

Nelscn Costa

PFL

Emilio Gallo



DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
(Inclusa as despesas de correio)

SEÇAo I (Câmara dos Deputados)

VIA- SUPERFiClE

Anual Cz$ 116,00

Semestral Cz$ 58,00

Exemplar Avulso Cz$ 0,17

SEÇAo 11 (Senado Federal)

VIA-SUPERFíCIE

Anual Cz$ 92,00

Semestral .......................•........................ Cz$ 46,00

Exemplar Avulso Cz$ 0,17

Os pedidos devem ser acoml?,Onhados de Cheque pagável em Brasília ou Ordem de Pagamento pela Caixa
Econômica Federal - Agência PSCEGRAF, conta-corrente n'1 920001-2, a favor do:

Centro Gráfico do Senado Federal
Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF

CEP.: 70.160



r

CÓDIGO DE MENORES
(2~ edição - 1984)

Lei n9 6.697, de 10 de outubro de 1979, tramitação le
gislativa e comparação com a legislação anterior; anotações (le
gislação, pareceres, comentários) e outras informações.

532 páginas - Cz$ 60,00

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas do Sena
do Federal (CEP 70160 - Brasília-DF), ou através de encomen
da mediante vale postal ou cheque visado.

Atende-se também pelo reembolso postal



REVISTA DE IN FORMAÇÃO
LEGISLATIVA N9 87

Está circulando o n9 87 da Revista de Informação legislativa, periódica trimestral de pes
quisa jurídica e documentação legislativa, editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Sena
do Fedeal.

Este número, com 433 páginas, contém as seguintes matérias:

Introdução à teoria da interpretação constitucional
- Fran Figueiredo

Filosofia política - Machado Paupério

Notas sobre a atuação dos grupos sociais no ce
nário político - Sílvio Dobrowolski

O Estado, seu surgimento e existência - a teoria
pura do Direito: algumas observações - Edson de Arru
da da Câmara

Federalismo e descentralização - Inocêncio Márti
res Coelho

Poder Executivo - Josaphat Marinho

o Ministério Público e a representação por inconsti
tucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estaSugestões para uma Constituinte autêntica - Pauli-
dual - João Paulo Alexandre de Barrosno Jacques

Sugestões para a Constituinte _ Fernando Whita. Da incostitucionalidade do art. 175 do Regimento
ker da Cunha Interno do STF - Paulo Napoleão N. B. Nogueira da

Silva

Os "direitos sociais trabalhistas na área constitucio
nal. No passado, no presente e no futuro - José Martins
Catharino

COLABORAÇÃO

Organização constitucional do federalismo - Raul
Machado Horta

Variações em torno da reforma constitucional
Paulo de Figueiredo

Constituição e Constituinte - Mirtô Fraga

Teoria Geral do Poder Constituinte. As Constituições
do Brasil e a Constituição da 69 República - Pinto Fer
reira

A Súmula 90 - O TST e a Constituição - Paulo
Emílio Ribeiro de Vilhena

Aspectos da jurisprudência do Supremo Tribunal Fe
deral sobre o sistema de recursos no direito processual ci
vil - Edson Rocha Bonfim

Poder Constituinte: natureza e perspectivas - Cor- INFORMÁTICA JURíDICA
los Valder do Nascimento

A origem liberal - conservadora do constituciona
lismo brasileiro - Antônio Carlos Wolkmer

Da natureza jurídica do "software" - Arnoldo
Wald

A Venda na

SUBSECRETARIA

DE EDiÇÕES TÉCNICAS

DO SENADO FEDERAL

PREÇO
DO
EXEMPLAR:
ezS 36,00

Anexo I - 229 andar

Praça dos Três Poderes

70.160 - Brasília - DF

Telefone: 211-3578

Encomendas mediante vale postal ou cheque visado pagável em Brasilia,
a favor da Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.



REFORMA
ADMINISTRATIVA

ORGANIZAÇÃO

DA ADMINISTRAÇÃO

FEDERAL

Decreto-lei nQ 200, de 1967

Texto atualizado e anotado

Legislação alteradora

legislação correlata

4Ç1 edição - 1984

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas,

Senado Federal, 229 andar. Brasília, DF - CEP 70160

Encomenda mediante cheque visado

pagável em Brasília ou vale postal.

Atende-se, também, pelo reembolso postal.



1 EDIÇÃO DE HOJE: 88 PÁGINAS1-----_

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

PREÇO DESTE EXEMPLAR: CzS 0,17 I


