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de 1990, que "dispõe sobre a identificação dos contribuintes
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Civil.
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Projeto de Lei n9 2.518, de 1992 (Do Sr. Paulino Cícero
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de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica e
dá outras providências.
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para a construção de moradias populares, altera o art.
4º da Lei n 9 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e dá outras
providências.
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Comunicação Social.
Projeto de Lei n 9 2.526, de 1992 (Do Sr. Antônio
Carlos Mendes Thame) - Dispõe sobre concessão de incentivo fiscal à pessoa jurídka que instale equipamentos
para prevenção de acidentes do trabalho.
Projeto de Lei nº 2.527, de 1992 (Do Sr. Renato Johnsson) - Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento
de Exportação - ZPE, no Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná.
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Eleitoral) - Dispõe sobre a criação de cargos do Grupo
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Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral.
Projeto de Lei n 9 2.530, de 1992 (Do Poder Executivo)
- Mensagem nº 36/92 - Dispõe sobre as operações relativas à importação e exportação de bens de emprego bélico,
de uso duplo e de uso na área nuclear e de serviços diretamente vinculados.
Projeto de Lei nº 2.531, de 1992 (Do Sr. Paulo Paim)
- Dispõe sobre a concessão de 40% sobre o saldo do
FGTS, ao trabalhador que se aposenta.
Projeto de Lei nº 2.532, de 1992 (Do Sr. Jackson Pereira) - Dispõe sobre o funcionamento de Postos de Atendimento Bancário.
Projeto de Lei n 9 2.533, de 1992 (Do Sr. Avenir Guerra) - Faculta aos servidores militares federais da ativa
o exercício de profissões liberais.
Projeto de Lei n9 2.534, de 1992 (Do Sr. Nilton Baiano)
- Dá nova redação ao artigo 2° da Lei nº 8.004, de 14
de março de 1990, que "dispõe sobre transferência de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação,
e dá outras providências".
Projeto de Lei n° 2.535, de 1992 (Do Sr. Antônio
Carlos Mendes Thame) - Dispõe sobre o exercício da
profissão de desenhista.
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Projeto de Lei n9 2.536, de 1992 (Do Sr. Fernando
Carrion) - Dispõe sobre redução de alíquota de impostos
incidentes sobre veículos automotores.
Projeto de Lei n° 2.537, de 1992 (Do Sr. Antônio
Carlos Mendes Thame) - Estabelece piso salarial para
o técnico industrial e para o técnico de segurança do trabalho.
Projeto de Lei n9 2.538, de 1992 (Do Sr. Orlando
Pacheco) - Dá nova redação ao artigo 88 da Lei n9 8.213,
de 24 de julho de 1991 - Plano de Benefícios.
Projeto de Lei n? 2.539, de 1992 (Do Sr. Ricardo Izar)
- Dispõe sobre a forma de pagamento de contribuições
previdenciárias vencidas até 31 de dezembro de 1991.
Projeto de Lei n° 2.540, de 1992 (Do Sr. Wilmar Peres)
- Altera os artigos 83 e 89 da Lei nV 5.108, de 21 de
dezembro de 1966 - Código Nacional de Trânsito.
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Alckmin Filho) - Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação dos custos de publicidade da Administração Pública.
Projeto de Lei n9 2.542, de 1992 (Do Sr. Valdenor
Guedes) - Dispõe sobre a responsabilidade pelo pagamento da remuneração, proventos e pensões referentes
aos servidores militares dos extintos Territórios do Amapá
e Roraima e dá outras providências.
Projeto de Lei n9 2.543, de 1992 (Do Senado Federal)
- PLS n° 196/91 - Dispõe sobre a obrigatoriedade do
Poder Público de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e a navegação nos rios sobre os quais sejam
construídas barragens.
Projeto de Lei n9 2.544, de 1992 (Do Senado Federal)
- PLS n9 211/91 - Dispõe sobre a garantia do salário
mínimo e dá outras providências.
Projeto de Lei n 9 2.545, de 1992 (Do Senado Federal)
- PLS n9 219/91 - Altera a Lei n 9 8.036, de 11 de maio
de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, e dá outras providências.
Projeto de Lei n9 2.546, de 1992 (Do Senado Federal)
- PLS n9 225/91 - Altera a redação do § 29 do art. 59
da Lei n° 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo
Nacional de Meio Ambiente e dá outras providências.
Projeto de Lei n 9 2.547, de 1992 (Do Senado Federal)
- PLS n° 263/91 - Altera o art. 20 da Lei n9 8.036, de
11 de maio de 1990, dispondo sobre outras situações em
que seja permitido ao trabalhador movimentar a sua conta
vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
-FGTS.
Projeto de Lei n° 2.548, de 1992 (Do Senado Federal)
- PLS n9 279/91 - Acrescenta parágrafo ao art. 19 da
Lei..J.1.I'...4.090, de 13 de julho de 1962.
Projeto de Lei n° 2.549, de 1992 (Do Senado Federal)
- PLS n 9 332/91- Dá nova redação ao art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Projeto de Lei n° 2.550, de 1992 (Do Poder Executivo)
- Mensagem n9 59/92 - Autoriza o Banco do Brasil S.A.
a constituir subsidiária na Comunidade Econômica Européia.
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Projeto de Lei n° 2.551, de 1992 (Do Sr. Fernando
Diniz) - Isenta dos impostos federais, por um período
de dez anos, as indústrias que se instalarem em municípios
com população inferior a sessenta mil habitantes, nas condições que especifica.
Projeto de Lei n° 2.552, de 1992 (Do Sr. Antônio
Carlos Mendes Thame) - Acrescenta dispositivo ao art.
20 da Lei n9 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir
a movimentação da conta vinculada quando o trabalhador
ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna.
ProjetQ de Lei n" 2.553, de 1992 (Do Sr. Jackson Pereira) - Dispõe sobre a propaganda gratuita em rádio e
televisão para os plebiscitos.
Projeto de Lei n 9 2.554, de 1992 (Do Sr. Zaire Rezende) - Dispõe sobre a obrigatoriedade de que os estoques
reguladores de carne sejam feitos por aquisição de carcaças
tipificadas.
Projeto de Lei n 9 2.555, de 1992 (Do Sr. Inocêncio
Oliveira) - Dispõe sobre a adoção de juros diferenciados,
através da Banca Oficial, para os produtores rurais do
Norte e Nordeste do País.
Projeto de Lei nY 2.556, de 1992 (Do Sr. Inocêncio
Oliveira) - DÍspõe sobre a isenção do IPI - Imposto
sobre Produtos Industrializados - na aquisição de ambulâncias e unidades médicas móveis por entidades filantrópicas sem fins lucrativos.
Projeto de Lei n° 2.557, de 1992 (Do S~nado Fe.de:al)
_ PLS n" 151191 - Concede à mãe adotlVa os chreltos
de proteção à maternidade.
IV - Pequeno Expediente
UBIRATAN AGUIAR-Posicionamento do PMDB
em relação aos aposentados e pensionistas da Previdência
Social.
PAULO PAIM - Defesa da aprovação do projeto
de decreto legislativo sobre a revogação do Decreto n°
430, de 1992. Ação judicial movida pelo Sindicato da Construção Civil do Estado do Paraná referente ao reajuste
salarial dos trabalhadores.
CALDAS RODRIGUES - Ameaça de desativação
do Centro Nacional de Pesquisas de Agricultura Irrigada
-CNPAI.
WILSON CAMPOS - Publicação pelo Jornal do Brasil de crítica ofensiva ao orador.
JAIR BOLSONARO - Defesa da isonomia salarial
para os servidores públicos civis e militares da União.
CÉLIO DE CASTRO (Como Líder) - Deslizamento
de terra na Vila Barraginha, em Contagem, Estado de
Minas Gerais.
RUBEN BENTO - Tarifas de energia elétrica no
Estado de Roraima.
NEY LOPES (Como Líder) - Parecer da Comissão
Especial destinada a examinar a proposta de emenda à
Constituição relativa à desregulamentação da economia
e à modernização das universidades brasileiras.
ETEVALDA GRASSI DE MENEZES - Adoção
de medidas de combate à criminalidade no País.
CLÓVIS ASSIS - Implantação de agroindústrias em
Vitória da Conquista, Estado da Bahia.
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ANTÔNIO DE JESUS - Posicionamento do orador,
contrário à prática do aborto.

MORONI TORGAN - Relevância das pesquisas botânicas realizadas por Alfredo Campo

CHICO VIGILANTE (Como Líder) - Votação de
requerimento de urgência urgentíssima para o projeto de
lei sobre o salário mínimo.

NELSON TRAD - Envolvimento do ex-Ministro do
Trabalho e Previdência Social, Antônio Rogério Magri,
em atos de corrupção.

IVO MAINARDI - Importância da agricultura para
o desenvolvimento do Paí~.

PINHEIRO LANDIM - Redução das desigualdades
regionais.
VI - Comunicações Parlamentares

NEUTO DE CONTO - Redefinição pelo Ibama da
época de defeso do camarão nas lagoas de Imaruí, Mirim
e Santo Antônio, Estado de Santa Catarina. Concessão
do seguro-defeso aos pescadores artesanais.

AUGUSTO CARVALHO - Prescrição do prazo para ajuizamento pelo Banco do Brasil de ação judicial contra
a empresa Mendes Júnior.

FLÁVIO ARNS :- Atendimento hospitalar à gestante-parturiente.

PAULO OCTÁVIO Fernando Collor.

FERNANDO BEZERRA COELHO - Renovação
do Acordo de Alcance Parcial firmado entre o Brasil e
o Chile.

ELÍSIO CURVO - Decretação de estado de calamidade pública nas regiões de Corumbá e Ladário, Estado
do Mato Grosso do Sul. Defesa da atuação de Egberto
Baptista à frente da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

JOÃO COLAÇO -Adoção de medidas de combate
à miséria no País.
NILSON GIBSON viária nacional.

Conservação da malha rodo-

PASCOAL NOVAES abandonados no País.

Problemática dos menores

SALATIEL CARVALHO - Transcurso do centenário de fundação do jornal O Cristão, do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
V - Grande Expediente
OSVALDO BENDER - Inconstitucionalidade da
Lei n? 6.496, de 1977, que institui a anotação de responsabilidade técnica na prestação de serviços de engenharia,
arquitetura e ~gronomia.

Desempenho do Governo

VII - Encerramento
2 - REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Resenha da correspondência expedida - Primeira Secretaria PS/RI n? 162 '1270/92.
3 - COMISSÕES - ATAS DAS COMISSÕES
a) Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
Ata da Reunião para eleição do Presidente e Vice-Presidentes, em 19-3-92.
4- MESA
5 - LÍDERES E VICE-LÍDERES

6 - COMISSÕES

Ata da 24a Sessão, em 20 de março de 1992
Presidência dos Srs.: Nilson Gibson e Adylson Motta, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno
11- LEITURA DA ATA

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) regimental.

Há número

O SR. IVO MAINARDI, servindo como 2? Secretário,
procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é,
sem observações, aprovada.

Está aberta a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Passa-se à leituSob a proteção de Deus, e em nome do Povo Brasileiro,
ra
do
expediente.
iniciamos nossos trabalhos.
É lido o seguinte
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão
anterior.

111 - EXPEDIENTE
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PROJETO DE LEI NQ 2.493, DE 1992
(Do Sr. João Maia)

111 _ agropecuária e piscicultura;
IV _ instalação e operação
serviços de qualquer natureza;

de turismo e

v _ estocagem para comercialização no mercado externo;
Crfa área de livre comércio nos Municfpios de Plácido de Castro, Brasiléia e
Assfs Brasil, no Estado do Acre e dá outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei n~ 2.342.
de 1991.)

o

Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ Ficam criadas, nos Municfpios de
Plácido de Castro, 8rasiléia e Assis Brasil.
Estado do Acre, áreas de 1 ivre c:omércio de
importação e exportação, sob regime fiscal
especial, estabelecidas com a finalidade de
promover o desenvolvimento das regiões fronteiriças do extremo norte daquele Estado e
com o objetivo de incrementar as relações
bilaterais com os pafses vizinhos, segundo a
pol'ítica de integração lati no-amer'i cana.
Art. 2~ O Poder Executivo fará demarcar as
áreas contfnuas com a superffcie de 20km2,
envolvendo, inclusive, os perfmetr'os urbanos
dos Municfpios de Plácido de Castro, Brasiléia e Assis Brasil. onde serão instaladas
as Áreas de Livre Comércio de Plácido de
Castro (ALCPC), Brasiléia (ALCB) e Assis
Brasil (ALCAB), incluindo locais próprios
para entrepostamento de mercador 'i as a serem
nacionalizadas ou reexportadas.
Parágrafo único. Considerem-se integrantes
das Áreas de Livre Comércio de Plácido de
Castro (ALCPC), Brasi léia (ALCS) e Assis
Brasil (ALCAB), todas suas superffcies territorias observadas as disposições dos tratados e convenções internacionais.
Art. 3~ As mercadorias estrangeiras ou nacionais enviadas às Áreas de Livre comércio
de Plácido de Castro (ALCPC), Brasiléia
(ALCS) e Assis Brasil (ALCAB), serão, obrigatoriamente, destinadas às empresas autorizadas, a operarem nessas áreas.
Art. 4~ A entrada de mercadorias estrangeiras nas Áreas de Livre Comércio
de
Plácido, de Castro (ALCPC), Brasi léia (ALCB)
e Assis Brasil (ALCAB), far-se-ão com suspensão do Imposto de Importação e do Imposto
sobre Produtos Industrializados, que serão
convertidos em isenção, quando forem destinadas a:
I
consumos e vendas internas nas Áreas
de Livre Comércio de Plácido de Castro
(ALCPC), Brasiléie (ALCB) e Assis Brasil
(ALCAB);
11 _ beneficiamento, em seus territórios
de pescado, pecuária, recursos minerais e
matérias-primas de origem agric:ola ou florestal;

VI
industrializaçáo
territórios;

de produtos em seus

VII _bagagem acompanhada de viajantes,
observados os limites fixados pelo Poder Executivo por intermédio do Departamento da
Receita Federal.
§
1~
As demais mercadorias estrangeiras,
inclusive as utilizadas como partes, peças
ou insumos de produtos industrializados nas
Áreas de Livre Comércio de Plácido de Castro
(ALCPC). Srasiléia (ALCB) e Assis Brasil
(ALCAS) gozarão de suspensáo dos tributos
referidos neste artigo. mas estarão sujeitas
a tributação no momento de sua internação.

§ 2~ Não se aplica o regime fiscal previsto neste artigo a:
a) durante o prazo estabelecido no art. 4 R
inciso VIII da Lei n~ 7.232, de 29 de outubro de 1984, aos bens finais de informática;
b) armas e munições de qualquer natureza;

c) automóveis de passageiros;
d) bebidas alcoólicas;

e) perfumes;
f) fumos e seus derivados.

Art. SR As importações de mercadorias destinadas às Áreas de Livre Comércio
de
Plácido de Castro (ALCPC), Brasiléia (ALCB)
e Assis Brasil (ALCAB) estarão sujeitas a
"Guia de Importação" ou documento de efeito
equivalente, previamente
ao
desembaraço
aduaneiro.
Parágrafo único. As importações de que
trata este artigo deverão contar com a prévia anuência de Superintendência da Zona
Franca de Manaus _ SUFRAMA;
Art. 6 R A compra de mercadorias estrangeiras armazenadas nas Áreas de Livre Comércio
de Plácido de Castro (ALCPC), Brasiléia
(ALCS) e Assis Brasil (ALCAB) por empresas
estabelecidas em qualquer outro ponto do
território nacional, é considerada, para efeitos administrativos e fiscais, como importação norma 1 .
Art. 7~ A venda de mercadorias nacionais
ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora das Áreas de Livre Comércio
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de Plácido de Castro (ALCPC), Brasiléia
(ALCB) e Assis Brasil (ALCAB), para empresas
ali sediadas, é equiparada a exportação.
Art. 8~ O Poder Executivo regulamentará a
aplicação 'de regimes aduaneiros especiais
para as mercadorias estrangeiras destinadas
às Áreas de Livre Comércio de Plácido de
Castro (ALCPC), Brasiléia (ALCB) e Assis
Brasil (ALCAB). assim como para as mercadorias dela procedentes.
Art.
9~
O
Banco Central do Brasil
normatizará
os
procedimentos
cambiais
aplicáveis às operações das Áreas de Livre
Comércio de Plácido de Castro (ALCPC), Brasiléia (ALCB) e Assis Brasil (ALCAB), criando mecanismos que favoreçam seu comércio
exterior.
Art. 10. O limite global para as importações através das Áreas de Livre Comércio de
Plácido de Castro (ALCPC), Brasiléia (ALCB)
e Assis Brasil (ALCAB), será estabelecido
anualmente. pelo Poder Executivo. no ato que
o fizer para as demais áreas de livre
comércio.
Parágrafo único. A critério do Poder Executivo, poderão ser excluídas do limite global as importações de produtos pelas Áreas
de Livre Comércio de Plácido de Castro
(ALCPC). Brasiléia. (ALCB) e Assis Brasil
(ALCAB), destinados exclusivamente à reexportação, vedada a remessa de divisas correspondentes e observados, quando reexportados todos os procedimentos legais aplicáveis
às exportações brasileiras.
Art
11. Ficam as Áras de Livre Comércio
de Plácido de Castro (ALCPC), Brasi1éia
(ALCB) e Assis Brasil (ALCAB) sob a administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus
SUFRAMA. que deverá promover e coordenar suas implantações. Aplicar-se-á, no
que couber, às Áreas de Livre Comércio de
Plácido de Castro (ALCPC), Brasilé1a (ALCB)
e Assis Brasil (ALCAB), a legislação pertinente à Zona Franca de Manaus, com suas alterações
e
respectivas
disposições
regulamentares.
Parágrafo único. A SUframa haverá preço
público pela utilização de suas instalações
e pelos serviços de autor1zação, controle de
importações e intern~mentos de mercadorias
nas Áreas de Livre Comércio de Plácido de
Castro (ALCPC), Brasiléia (ALCB) e Assis
Brasil (ALCAB) ou destas para outras regiões
do País.
Art. 12. As receitas decorrentes das cobranças dos preços públicos dos serviços de
que trata o art. 10 desta lei, nas Areas de

Livre Comércio de Plácido de Castro (ALCPC),
Brasiléia (ALCB) e Assis Brasil (ALCAB) serão parcialmente aplicadas em educação, saúde e saneamento, em proveito das comunidades
mais carentes da zona fronteiriça do Estado
do Acre. consoante projetos específicos aprovados pelo Conselho de Administração da
SUframa.
Art. 13. A Secretaria da Receita Federal
exercerá a vigilância nas Áreas de Livre Comércio de Plácido de Castro (ALCPC), Brasiléia (ALCB) e Assis Brasil (ALCAB) a repressão ao contrabando e ao descaminho. sem prejuízo da competência do Departamento de Po1ícia Federal.
Parágrafo unlCO. O Poder Executivo deverá
assegurar os· recursos materiais e humanos
necessários aos serviços de fiscalização e
controle aduaneiro das Areas de Livre Comércio de Plácido de Castro (ALCPC). Brasiléia
(ALCB) e Assis Brasil (ALCAB).
Art. 14. As isenções e benefícios das Áreas de Livre Comércio de Plácido de Castro
(ALCPC), Brasiléia (ALCB) e Assis Brasil
(ALCAB) serão mantidos durante 25 anos.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 16.
contrário.

Revogam-se

as

disposições

em

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 1992.
Deputado ~oãQ Maia.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

LEI

N~

7.232, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984

Dispõe sobre a Polftica Nacional de
Informática e dá outras providências.

Art. 4~ São instrumentos da Política Nacional de Informática:

VIII
o controle das importações de bens
e serviços de informática por 8 (oito) anos
a contar da publicação desta lei;
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PROJETO DE LEI Nº 2:494, DE 1992

I.Pltl"fE'ICOilll'lento

JDo Sr. Rubens Ilaerw)

da

gr6\tulta,

propaganda

candidatos dr MunIcíPios cnl qlJr não SEjam

,Altera" o arti~o 250 da Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965 • Cõdi~o Eleitoral, dispondo sobre a distribuição do tempo na
prOpagand; eleitoral gratuita nas lemissoras de rádio e televi-

estendendo-a
sEdii\das

_lOS

~mISSOri\S

de ,..~dio r. TV, « Para a qual soliCitamos a uprov~ç50 d~ nossos

".rI:'5 •

são, nas eleic;ões JIllnicipais.
COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUl,ICAÇ~O E INFOR.'f!

(As

TICA; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTICA E DE ,kEDACÂO).
:~7

Art. 2Q Esta L.i entrará

HaciDn~l dccret;a.1

0, ConlrcssD

2~'

, IIrt. lI! O I tIO.. VI do art.

da Lt r

.. 2

4.737:

em vigor" um ano após sua

plJbllca~Elo~

~;

.JUSTIFICACAO

d_, ~ulhD de 196:i. paSsa. a vigor ...... co. 41 seguintt: I"'cda.(;ão-.

PrEtEndE' o

o t .apo d"5t i n;ado a Propaganda. doIS cand i dõlt os
à. clcricões de i.blto Muni.:.ip.l. nos MunichlllDs c. C1UC não
'"
'or.. • ..dladas
... is.aoras
d« rádio
..
tlrllrvisiio.
s«rá
·VI -

2~t.

IV,

da Lri

ng 4.737,

EIlEitor~l), qyr ttN a

projeto

prE'5€nte
de

15 de

de

lC!i

julho

alterar
de

1965

o

art ..

(Códlso

stguinte rrda~ão, diil.da pelo Decr€to-I~1

021.538, dE' 1~ d~ a.bril de 1977:

/

dlstrlbuída.de -.cbrClo COM os Slt9ulntRs C:l'"itêrio~l:

cln~Uent.

a)

por

cento, "para

os

candidatos

das

aunlchllios - ...de das •• Issoras d. rádio « de tlllrlisioJ

c Inqü~nta

li'

por

tI••al ... "unlc:{"los onde
~U. 'cs.~a.

c:«nto,

chegar

a

para

sin.t

os

ue

candidatos

dos

tr~ns.jssio,. dt-sd'c

de

Mais de cinqU~nta .il habitantts.·

Ó art. 258 do C6digo E)f:'itor~l, (:011 di'Spo~lC;:õP~
sobre a propa9~nd~ c)~jtora) gratuit. pelo rádio ~

2.

~cr.~n«nt~s

te-l~vi5a:o,

pela

1.332/95,.
~c

que-

tl'VI'

~C'guir.1b

destinad.s

~ddo

nor~as

contê..

«lrlc;ôes,

a

5USpEn"ii~

ap) icac;io

SIJa

contudo, tl'nha

qur,

5".

tendDJ'

sobr'll~

pois,

ao

OIJtr'a'S

assunto.

rx;;\urido

51'

Lei

pf:'la

rt'vogado ..

nQ
lEIS

porÉM

C 011'

S'Ja

apl icaç:io ..

3.

Co. a PI"E.enh: proP05iâo,
p .. r.~nl'ntl'

r'lt5lul.,io
"ara

que,

do

~il

dEstinado,

I:'la

i\

autor jxa,~o

possaln

participar,

ch~gIJE;ln

DOS dE' out r05 • Mun i c íp i 05 onde

de' transMissão
cinqUEnta

a.

das

1Il'''';S50r'a.S,

qlJ-:'

desdr

os S I na I S
maIS

contem

Pa"rcr-nos

g,ra},

drcorrrnte,

constitucional,
ao

tc>:to

SII'U

n:io

'SOMEnte

comO taMbÉM da prof"JSõl
sido

(tEndo

objeto,

rniCial dE grupo de trabalho

ela

nova

inclusive

"

ordt:'fll

ãlter"dor'i\

lE9islli\cão

dlf

e5.tlJdo

UM

instituído pelo pr6prio Tribunal

Super I or ElE i tora 1), ehquant o o Congrc'Sso Nac i elOa) não aprovar
noYO Código, a 501uc;ão que SE' ilftPÔC para o problel'na, ~m
ca'rátcr P€l"tIlanenh:,

t!

nio ca5uí5t Ico,

teMPorária da vigência de 'SElA art.

lnobstantE

ti a

2:50,

a

Constituiç:5io, a -altrrií',ç:ão or. sugErída, se

.'50

não '5e aplici'l'"á

~.tar

futul"o.

o

qual,

D~55E'

~on.j:in~da

I"'Clular,

a

cOI'\vErtid~ E'n1

pró;<illi\5 Ileiciies ,,,unicip',ais

li d_ 51' prlt .... Er, por-t--.nto, que,
~provado
novo Código Eleitoral,

viSfrntr,

.

-

LECISL6Ç~O

cf:'rtiil."'f:ntt:,

51!'rvirá

atr

dE

para

do

posição
~s

lcgl"lador,nii\

~lC'i'ões

propaganda

dos

~l"'oPil$Jllnd3.

partidária,

cJ.ndidatos

Pal"'ttdos Político'~

~5ta

a

b~sjca

lR'i

propriarlllfmt~

cargos
rl'9ulild~

na

LEi

REPÚBLJCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TituloU
DOS DIRmoS E GARAI'fT1AS FUNDAMENTAIS

.-

E'sti\rá

C.pllulo IV
DOS DIREIl OS POLlTICOS

que' d~Yl:'r~

ditas,

elrt ivo'§,

~

t.exto.

o

Modo, a eXEMPlo de E>:per linc ia ii\nter lor.

tiil.nto

CONSTITUiÇÃO

já d-rvEri

5yb5tityjr~

basl:'

{i,

lEi,

do correntl:'

1998,

qyr

.

'CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇ~O
DAS COMJSSOES PERMANENTES

suspensão

iosrrç:âcl do novo

coMando norm~tivo naquelf:' dispositivo
lE'9al,. Isto porqlJe,
.t~ndD en, vi5t--. t\ vacatio de um ..nO previst;1
no tlrt. 16 ela

anO.
6.

VI
a
propaganda
dos
candidatos
às
eleíç:ões
de
âmbito
lIIunicipal só poderá ser -feita pelas
emissoras' ele rádio e televisão c1Jja
olJtorga tenha s i do 'conced i da para o
respect i \/0
MIJn i c íp i o,
vedada
a
retransmissão em rede.

de

-Municípi05

rRYi~io

••••.•..•... ...•...•.......•

habitantes.

dt ,Just ica qUE os C:iIond i d~tos d~SSIf5
possa,..
tlrr
acrS50.
à
",,'dia
~l€trônícilo,
p'cconhcc i da.mlEnt e o me i o' dE propaganda de maior
influincla
sobre o .. h:itorado.
~_
EMbora o Código El«itoral esteja a mer~cer ~m~
~_

.......

íntrodu::::lr, na

gratuHilJ'

da, proPilganda

hor.irio

'~,.bill, . c:and í dat

obj~tivilUto"

"Art.
250.
Nas
eleiç:ões
gerais
de
âmb i to
estad'Jal
e
municipal,
a
propaganda
eleitoral
gratuita,
através
de
emissoras
de
rádi.o
e
televisão
de
qualquer
potência, inclusive as
propriedade
da União, dos Estados, cios Municípios
e dos Territórios,
far-se-á
sob
a
fiscal izad\o direta e permanente da
Justiç:a
Eleitoral,
obedecidas
as
seguintes normas:
_
:

COMO

d ist inta
Orgâ.nlca

i\

dat
dos

Art. 16. A lei qu< .11<"0' o proc.."" eleilor.1 só enlror. em
VIgor um ano .pós su. promulgação
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PROJETO DE LEI Nll

Por

DE 1992

110 COI''!U,"I('ÇSO Nele

1~500.

cClnt"ftto,"" ·COM

ti

f't"ldo!o"'.io d~ rIO'",~Ü~ r~".,(

"

íun",l Pilr~ etprovaç:i\o dC"'itE" proj~to.

Alteraa redação do artigo 50 da Lei 09 6.015. de ,I de de
zembro "de 1973, que dispõe sobre os registros púb1icos e
dá outras providencias.

C\ COMISSÃO DE CONSTITUIC.~O E JUSTIÇA E DE REDAÇ)(Qj
O CONGRESSO NACIONAL

Art~

decreta.

O ca~uJt do art. S. dJl. Lei nº 6.115,

1º

31 de dezembro dr 1973 .. pass.-

vigot"O:'r" COI\

segUintE

il

de

redaç.âp=

a.EGjSLAÇ~O CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇ~D

:5,.
Todo
",,_clona1 dEverá

na~cir"'tnto qlJE ·::orrer
no
ser dado' :""E9ístro ..
tiver ocor'r"tdo o parto oú no 11.1dZt. ,..~sjdÊncia dos Pilis, dtntro d: ~razo
c: c:

·Art.

t~,..,.itót"io

no lugar·
gar

il

pAS COMISSOES PERMANENTES

eM qUE

~~~~:5g.t;~~t:~~;~ il~:~~!;:e a~~ i ~~:sq:~~~~e~~~: ~:

sEde do cartór io- ..
Art.

:!Q

Fjc~ aCt"E'5crntado iilO art.

5t\ da lei

nº

UI",- "'15-D!11 DED!ZDI8RO DE 1973

6 •• 15, d~ 31 de dizembro de 1973 .. o Sot9uinte- pa,roigr" . . o, nlJMl!'rado

! 12.

COIllO

DISPOE SOBRE OSIEGISTROS l'OI1JCOs EDA

ren'Jm~r"'~ndo-SE 05 dema i s:

OUTRAS PROVIDENCIAS. ~

ti 19 Quand'; f"or"' CI i verso o 1ug;." da rts i di"ci. dos pai~, obs>erVõl.r-5~-á a O(G[:'I conlidil\
,.,05 (hms 12 e 2Q do art. '52.
o

..............................................
Art.

3º

Esta lei

e'ntr:~

1h'VLoD -

DO ItEGISTROcrvn. Dl PESSOAS NAnJaAII

Ern yiiOr na data dE: sua

publ i c:ac:io.

CAPITULO IV - DO NASCIMENTO
Arl. !"oi) - ,Todo IlU:immto qu~ CII."OI'ftf no \t'rritórlo nadonal de"crl ~r dA.!.
~,iSlroIVrl"do),lIohaprcm qvUMr~Oparto(Vrl.do). dentro do pr...
•k- ,/UíIl/C diu. amplíando-~até tri' meses para oslu,an:5 di51anle5 mai, d. trint.
a

JUS T I F I C A C E O

\lllilnnlrlf'" da sede cio "nMio.
li 1." - 05 IOOios. eJlqlllnto 11I0 Inte,..dos. 11I0 estio obri,ad05 a ínscri\l,·
d.. na",·ímcnto. Este poderi lei' kílo em livro pr6prio do 6r,lo federa' de assmflK'l.
ans Indi...,
.
,
I 2." - Os _ _ de
e um anos e maiores de dnoito anos po&rI,'
~sqalmente e bi:nto& de multa. reqlle~r o re,mro de seu naKimmlo.
I 3. a .:.. ~ facultado aO& lWCidO& anteriormente Aobritatoriedacle do re';'lt·,
';vil ~qllrrer. isentos
lIIulta. a iesc:riçlo de seu IIIsclmento.
fi ...a - Aos braslldros IlISricIos no ~trantelro se aplicar' o clispoltl' Iln Ir
anl,o. FeS5alvadas as ~ Iepis relalivas a05 consulados.

mie

acordo com a atué\l redd~ão dD art. 50 da l!i

De
dos

rCEli!oltOS r;.líb1icos,. todo nn!>cird:n~,...o... dcvr !>er dado a rf!'9is-

tro no 1')9"'1' em qUE t iVE'r ceor!' ido o parto, S01l1E'ntf:.
E!>ta
Ci"'"'lório~

r,

SE'f'lI-nÚlllerQ
gEm

l~i

caus~ tr~nstornos p~ra

05

principah'lE'nt~, Pnra o~ pais.

de local idades,.

outrC's.

i\

exigênclã da

*

c1d~dE"S p~rl\

nE'~t(>

Isto PorquE, ef,' uni
imenso país. as nInes SI: diri-

di',r ;" luz;

[\2 2.496,
(Do Sr. Jackson ?en!lra)

PROJETO DE LEI

virtude c;i\ falta de: um

t:'nl

St:rvlç;o rnÉdico-hospitalar adequado no local onde viveM.
CÓMO corolário disso.

r

EM

se con~idErando ~ue a

DE 1992

..oispõe sobre o tratamento tribu:irio relativo ã

bagai em •

d~c1ê\ri\ç:~o de nàsc inlfmto nenl ~en'lprc é ~f~tullda logo após D part:OI'

O'J o rE'9istro deixa de ser feito. err. filcl:' da r>dgêncilo 11:'-

sal.

D'J

F fE.'ito com base en\ dccl;..r;ç.ôc!.

f~.lsi\!i

-

o que pode c ..-

racteriz~r crime de fal~idadt idFo1ó;ica.
r~gistro

pa-

aqUelE t:1l1 qUE" residam Of. pai~'dil criança, obsE'r .... ando-stl' no

caso

de rli'o coabitarEMI' a orciem les;i\l ",ue detEr"'ln..· devll o rr-

gistro

Art.
"I.~a.is .. o

Ih~e.

•

d~ na5cim~nto. o

criançab,
51 i

.tro.

t'aI

t ar""

i\

dec 1 i',raç:5o

qu~ b~n~;iciar~ milhões de bri\~ileiros. pais t

virtude do" cumprirncnto da f:'}CigincJa l~sial do

r.-

IlIrQvenh~1'I

de

de

brns

baga.g~lEIlI'

d~

H! Dar-se-á o

proc~:r:nte

!=onhec illento
de nlE'cl i da que i'tlIC 11 i

Considrr3-sC'

_

AR:-.::.

do

t~an5Portl!

mIB!!

II).

pais de rst:ada.

ef'..tuJ.da a

r"'tlltssa

~ .;,. est1..belccidos.

por

01.1

stja. no exterior. Expedido o

rTtitos

::I1Jlntida.dr

tr1.: ... ~nto dt b;:ll9 ?g~rt' '-::'5

e)(t~río".

01.1

pa.ra
p~li\

Y'iJantr QUE'°ll'
OU Ilfual idadt. nio r~"rh: drst i na<:âo :olurc ial.
de viajante

Tr.t a-sr

12

conjunto dt

ser Efetuado PElo pail' ou,. n~ r~lt~ ou impedimento des-

t.e. pela

FIN.A:.:,;; E

O CONGRESSO "",CIONAL dtcrtt a'

AssiMI' propomos f!§tcndcr o lU9ar do

r ...

(As CORISSOES DE EClNMlA. I:rosr....:.\ E o:i!ERCIO; DE
fACTO; E DE.coosrr.JIeJ,a E JUSTIÇA E :E ~(ART .5-:)

enviados
rClleSS&

sob

,:~sdf:

~U~

post a1,

Ct I"csidincia
co·..·rcillrnto

brn5

pa.r--. o ::rilis

':0 vla .. antt.

de

postal,. rcspcit.:os os pra;;:cs

trilns=::l"te
qut

e
ou

'oIIrrc. a
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!! ':.."2 Dar-sI:''' {, G tr.:l.lZnto d.lZ ba.sagEM aos bEns
de

Ir'iajànt€'

qUI!

conhcc:.imento

d~st in . . . .

'Sof

t"a.nsPQrtt

de

ou

=

l?xtcritlr"

por "c"essa

,sob

enVlat:::)s

:ndr

po'st alI'

que

~,.oYC'nha.. de país d~ rstad3ll. ou de r-uidincia do .... iõll'.jantr.

J'Irt..
b~9S\gEtn

li~it~·

~reyisto no

procedEntE do

COM

Art:.

i~~nto

do

«'stá

Exter 101"

relativaMEntr a:

i~POSt05

dE

vi~ji\nt~ proced ..nte

b~sE' em

qUil.nt idadti:

roupJl,S

qual idad~

E

t

ObjE't05

de

compi\t iveis

pessoal,

U1iO

~~

COM

duração

CII

ao

slJJeito'S
~º

art.

reSlilne

d~

Isentos

do

«stão

incidindo 50bre eles

sobre produtos

i ..,posto dr ilnPorta~ão com as seguintES aI jqlJotas:

Indu5trlalizados,

jl'lcoól iCõl5, Pl?ri"lJmes, cosrnét icos e

e

outros produto5 dE toucador, 150%,

!'

II -

produtos

PE'riódicos~

- outros

111

no

I!sPl?cial.

iMPosto

outros, 1607.:.

12 Não

§

f:

íqlJot~

a1

.apl:n~s o

finalidadE d'e 5Ua. PI'.rlnilnênci1l. no Extrrior ou no Pais;

11 - livros

19 d~ ~rt.

ben~

Os

óQ

eSPI!ci31 pr~Yisto

- bebida!r
-

de

EHC€derEnl o
2º, em ati Mil ~

Estadoç Un do~
ou
o
«quívalentr:
l!h'l
slE:r dE'Setllbara.l;i\dos mediantE: o p;lgi'.nl€'htú

Moed~. podEráo

tributação

1º O

00 cone€": t o

Itl·:tr::-rior que

S

Inciso r11 do

4427

dólare'~ dos

de iMPosto calculado

§

Oi:1i5 cQmpre~nC! i do'S-

59 Os

de yl~jantE

quinhentos
olJtr~

Sábado 21

do Capítulo

aplic~

se

o disposto

neste itero aos

Tarifa Aduaneiri\

24 di;\

e

do Brasil

a05

veículos EM geral.

objlrtos. .. até o lirnite de quinhentos

dólares dos Estados Unidos ou o equivalEntE'

29

outra Moeda.

E'nlI

no

Apl icam-sf:

i\0

reglll\E

couber. os princípios decorrentes d~s nor~ils

qUE

gerais contidas no art. 39.'

22 Se.,

.!

anterior,

o

via.jantE'

relativl\Mente

do

di5PoSto

no

do

e>etrrior

tErá

~dquirido5

aos bens

"t~rmos,.

nos

País,.

prejuí20

procrdrnte
)

jmjt~s

eM

loj~

estabele-cldos

Art.

39

ilnportll.di\o

E"

-

i 5en~ão

A

A

ISf!nl;ão

relat"ivam.mte

..

bt:ns

compreende

I AlPost o

o

I I

de-

dE'

dE

dE~cumpridas

as condições

d€

e):ced~r

valor

D 1 i.it~

ser' .. tr Ibutada pelo

ao

SI: JIli\

i, s

d~

05 b~n!;

UM,

d~

S~o

i~~n~~o,

a

individuaiS

intransferivrls

adMitindo-se, quanto

cas~l,

a

os

sejaM elr.

IV

o.

dI' 5rlJS

pais OIJ

tributação

pa9~mento

pais

tm

OIJ

ou rl'!iPonsáv5:'is

.~norr~

de

do

no

l~gili~. a

restrição SO~ilfmtr

O vlaja.nte

9Q~a de

saídos do

ls«nç~o

E

do p,rt.

tI do

§

12,

1Q do

no coneE i t o

bens compreEnd i dos.

isfi\~aml

p~ra ISf:nç'~o

o!:ó rE'quisitos

dE

ou para

dr: trinta por cento do "" ... lor d~ Wlrrcl\dorla,

-

d~

cr:m por

valor do~ iMPostos

ccnto do

na hIPó~«~c dl tratar-SE d~ bE'* p~r3 p qual a €Mis5io

dI' guia de iMPortação cst jVE'r susprnsa.

dõ:'

p~los

alc-an,a os

i5rn~:li.o

Parâgr~ro

pelo viajantE:'

'SUPortado
qlJr

ún ico.

O

aplic~l;.~o do

decorrEria di'

risc.. t

ônus

não pod~rá "ser

ef'et

IVO

ao l'\):JntC'-~tE

in.f"t'ríor

rEgiftle de tr,butação Espec ~l

rE'll1.t j""aftlentr

5Ui\ per.anÊne ía

ExtErior.

Art.
Instalad ..
b~ns

- Nio

VI

1Q

ESPEcial, poderão ser flE'sE'mbari\l;adoo;, l\lcdiante o
iMPostos
p~10
rE9i~E
COMUM dE:' tributaçio,

-

País COMI) bagageM, qUOlndo

indf.'pf:nd~ntr"Rnt€' do pra;:o dle'

retorno,

§

sob

quando

acrescido dI' trinta por cl!nto·do valor da ml!:'rcl.doria.

b~ns Co.,Pl"'o .... ada"'Rnte
SEU

PES50i\~ elES i gnadils

Pa í s

o

postal,

da SEguintE Multa:

12. ;~rt. :22: ""iaJando

E 11 do f

cOInP~nh i a d.:e

Y i-ajando em

só "gozam

de dt2 anos.
V

aos

do:r o1ln05.

rl'spon~áveis lrgii\js,

prrvi~ta nos Incisos. t

iSl'nção

não

por falt. dE guia d~ iMPortação, ou

d~Vidos,

"lfnorl'~ de

E'stabell'ec.ldAs no

82 Os

qUE não s ... t

bI'9i\9E'fIl,

11

d .. ~acomp.nhados

YiaJ~nt.,

22.

sOMados.

COMPanhia

de

para

remessa

por

quanto ~o~ bens referido!'. tios ~nci!ios I

t:-:ceto

acr~5cido

tr;buta~ãa.

111 lí~ítt5

bl\gi\gt:nl cujO

111 do

inc Iso

~~cultado

E"XCESSO,

o~jcto

A

env i ado5

ou

transport€

Art.

no

p~10

trazidos

bEns

il\OS

conh~címEnto

art.

o irllPosto sobre- produtos industr ilLl izadosJ

II
prevrl sto

COMum

regime

conlPreend í dos; no conce i t o de bagagem;

viaj21nte procedente- do exteor j or oblE'decerá Jts 51'gu intes regras:

I

bEns

aos

na.

p~rtinent~

ll'gislaçâo

o

Ap 1 í car-se-l\-

i rnport ac:ão I

franca instalada no

c;ondh;ões

e

isencio

79

Art.

parágrafo

prEYista·n~

5"

;aplica à bagi\Qf'1tI

d~Sp.CDll'lpanh.,.d"l

no pai'!>

99

intrgrantes' de

de zon~

viajante procedente

Está isento

SlJl. bagag\!'n:.

Estados Unidos ou o equivalentE

fri:l'lca

dE' iMPostoS. rrlilti'Vatnent~ <lOS

E.

atÉ dois

.i1

dólar«s

';:.?s

olJtr-a mOE:da.

inciso tIl do J 19, art. 22 e o r.gill'l€' d~

tributaçâo de que trat~m 05 arts. ~º r 69.

§

C'stabalecido

12

Ao

Mont 1\ntt

qUE'

u1 tr3P<J,ssô\r

1 i fi" i tE'

o

neste artigo" E'm até tris mil dólarlt; dos Est .. :os

Unidos, aplica-sE o dis~osto no art. 62.
~g

Art.
prQpri~dp.d~,

•

sua

tributi\l;ão,
t~'"po

a

transfErênc ia

POSSE dr bens df:sembara~ados

dEPrndf:ri do

previo

pagaM~nto

CON

b~st

decorrido

PErc.ntu.is

no valor
desde ~

s~9ujnt~5:~)

da

COM is~nção.
dos tributos

l'lonetariamente, calclJlado segundo o regiME'

corrigidos

do

Uso ou

«fetlYa~~o

Autorizada

COM!Jl\l de

S
baS89ElIl

uma

2º O

un í dadE,.

""iajantR' só
por

I!'IIl SjJ~

poderá transportar

es,.ot:1: í ft,

dI!'

ap.ararlho

.tlet "0-

.. I~t ... ôn i co.

deprrciado dos bens, EM função

data do

de5I!'mb~raço,

SEgundo

os

dw ~ajs de 12 até 24 MEses, 30%; b>

dI! Milís de 24 a.ti 36 meses, 70i.kCr" de mais de 36 MeSES, 100%.

§

lilllite
pen~

32 Aos

bens cUJO

valor

que

ultrapi,\ssii\r

de- cinco mil dólares dos E5ti'iÓO& Wnidc; 5erá apl icac!' a

de perdiMEnto. Cs oens atlrElmdídos.

5€'l'"ãc

le.... ados

;I.

le :';:<;>

4428 Sábado 21
•

;t1"r'ecad ..d:J t:~,.il

a valor

dcstinôldo aos prc3raJlll~S soe iai!> :0

Soci~l.

Mlnistftrio da Aç:iio

S

~studante

ou viiljant€ ~~ ~tiyjdad~ prOri55ion.1, sem prejuízo
da obsrrvância. no que couber, do di5POStO no art. 2Q.

<42 O pl'9iUllento do illlPosto d{'·... €r'á ser" «.f'eb.?:o

no Banco d'Q Bril'S i 1. no ato di!\. declaração de bagilg....

Art.
transFira

bagas...

Sg O vjajii\nte quesUJeito ~

inrxata estará

ilprEsentilr decl i\l"il tão ' ':!e

uma ... 1 iquct;a

adicional

de

:;1%. que sl:'riÍ. acresc i da às prEv i 5t~S no S i 2.

Art.
1 iartrof..s

o

COM

1'.

O

a

sem prEjlJízo

fim

de

do diSPosto

qyt

ext~rior,

fix~r

nele

s~

residência

no ... rt. 2Q, E5tá ISEnto

outros ben~, em q1lantidade.
r valor c6MPati .... f:i~ com as suas condi~õe5 EconôMic~5

iMPostos

qualidade

rElati .... anu!nte

a

ou at ivldi!l.dES prof'issioni\is.

dt-

pa S!5

r~l.t

iyaIW!.,te

procEd~ntR

viajantt

~.."""

no

residtnte

17.
Pi';í,5~

o

para

pcrM"n€'rlt~,

J
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Brasil es.tá isento de ifllposto.

J

j~s

12 Pi!l.ra fazer

'~tnçio

à

q~e tr~t~ est~

de

ite.~ a transferência de residência 'devl!r"á ser contprovad~:

aos bens de sua bagagc••

iSl'nç:S,o

12

d€' que-

""uAtrOCl'ntos

Para o. ef'C'itos deste art 19o, o llaitlr dI'

trata

dólar~s

art. 22,

Q

dos

le,

f

inciso 111 • •era' de

Estados Unidos

ou o

autoridade

c~so

no

a)

f

brasileiro,

de

consular braSileira

i\tC5tildo

de

qu:a I conste

o

no .~t~rin~t

te.po de residincia

nc

b)

equivalente eM

com

COMPetente, no

COftl

ca~o

o

visto

outra Ilorda.
29 ç. ISE:'nçi~C'l

§

J

22

Para os bens cOMprcendidos no conceito de

bagageM,

""ue ewccdl:'rclllI o 1 intltc prcvisto nestc &r't igo,
Inil
dólarl:s dos Estados Unidos ou o equivalentE' eM
Moeda, aplica-se o disposto no art • .,....6i;;

CM at~

110 (.l~rAnSlf:"iro

SE

Pais,

io

dt

:,,"

calculada

11.

Fica

pr~ço

sobrr o

Multa

de

da Rtc.tita fe:dtral ell'l

co.erclante

d~

proct~'So

~ur

franca

a

3eeX,

d~t~ dE !' .. a

de f'iY.cali%J.ç,io, o
prC~DS

adulterar

COM

Ulll

s~Ja de

Art.
1 icenciados

negat iva

eM

praias,

fr~c.
flOM

~omrntt'

podcr$o

a apresentac;ão de

nEst~

cO":lretnd idos o cilsal

goz~

dE isençio

Art.

ccrt Jdão

pelo ?epa, taflnhto da Rece i t ... Fed.. ral.

de,

trê\ta

,qUE

o

pt.\riÍgrafo

e SE'lJS dlE'pendentes.

e a~udes COM a certidão de nMd~ consta a
OtPart ....,.. n~o á.a ......R;ceita FEderal.

IS. O

"'E:'

viajante qUE

d ..~~t ina ao e~terior

dE" t'xport1\,ão r .. l:at Ivl\l\lenl F a sua

do U1PO<stO

bagag1õm. õ\conlpanhada OIJ não.
Pan\gr~fo

lagos, rios

p~10

l'aculdi\dE'

3Q A

restringe-sE' a um único .... eiculo por unldi\de f'anliliar.

ser

Art. 13. Os e'luipa.entos náuticos de laz....
so.~ntR poderão ser licenciados para utiliz.~;o ca

expedida

Ino ao BraSil;

mais de IJOl ano no

re~idia• .

onet

.J

vciculos automotort's_ p,-ovcnicntcs
zona

cida.drs

outras

>~xped ida

i.~Drt.dos

~C'r

12. Os
detenha

que

dE'~t

licenciado hil.

sido

•

anterior
cidade

t~nha

b)
p~(s

IQr""prlE'dadE' há mais de IJm _no, à

"':illa

s3I.ida do p&lís ondf> rfl,.di;;\, COfl'

f'inal idadE' de facillt1l.r o trânsito d~ passagEiro.

de

tr;\nsfira pari.' O

bar":o dE' rEcr~io ou comp€'t i,ão, dE'~dE' que:

outra

dE' venda da mercador ia arb j trado pelo

Ocp.rt'a'Ml:nto

zona

à

sujeito

~E'

nele f'lx;\r rf:~idÊr'Cli\ PErfhéoqentc. rElat iVill'llente

a)

Art.

dE' qlJe tr~tr este art igo &\pl icôll-

PE'la prlll1f'ira v~z.

Q'JE,

dar'=sE-~

o trataMento

único.

Põil.ri\ OS

de bi\gagEnl

e,-eítos d€'stia

outros

;a

11:'i,

bens rE>9lJlarmentE

no Pais,
leoJ~d05 Pl!'ssoalnlcntc pelo viajant€', dt:sdr
t ... ;.tl!" de prodlJto dE' 1 ivr€ E'>:portação.

1ldquiridcs

~.rásr.'o único. Os bens que não atendereM ao
previstD neste artigo sErio aprecndidos e lcvados a 1«11io.

qlJt

SE

19.

Art.
~rt.

14. O residente no País que per.anccC'~ no
~xt.riDr pelo aenos UM ano, por Motlvg de estudo ou par.
exercício de ativida,de pro"'lssional~ a.o. r~tol"'n.1'" ao Brasil.
se. JIIrejuízo do dlsposto no ;art. 2Q, C'stã isento de- IMPostos
rtlat ivaMtnte aos bens que. pela qu;nt id~de te qual idade~ 'SejaM
co.pa~ (veis co. a dura,io t
final idadE' ri. p ....... ninc la no
exterior.

se9IJin\:t:~

regras:
I
- se

iMPostos

sOnlE'nte- quanto

1 i vres

~

valor dos bens
recebidos ou COM

hjpÓtC5f: destr
dl'ycrá 9uardii\r consonânc i a COM os
os rendimentos ~uferjdos no exterIor.
1~. O

Art.

e

aS5emelh~dos, qu~ndo

observado
suj~ito5
cxtel'" i OI'" •

podnt

N...

o

recursos

;e

qlJando

da

r'rlat
br.

officio· para

iY~1':-E.l'lte

Pais~

como aos

S~ S~

ainiMa

P€rmanincla

q~E'

viajante-s de
sua

re~o~~o

d~

trata

para

b~9a~m

~ai5

UM

\

.

dI:'

o

y~

ano

~ste

Brasil,

para

no

aléM
isento

de

de

iscmto

p~ssoal~

uso

COl'lIPil.t í .... El conl o teMPO de:

c::tcrior', seri

destinilr ao

cOnlprE'eodidos no

~dquiridos no

disposto

no

io, rEsídFntr:

no

observado

Paisp

isento

conceito de bõll.gagr"
o

art. 18.
triPIJ)anta d~

20. O

Art.

Pa is,

o~j€to~

eM qUiAnt i dó\d€:

aos be-n'1

parágrafo único do

o

~er~

t!'::tt'r ior,

r01Jpas.

as

72.

funcionário de carreira dIPlomática

rt:Movidos ·ex

~Y.t~r 101"'.

podRM

,tf:"'.

o diSPosto -no parágrafo único do art. 1S p não estão

à rxigincla

S 12 Os
Enviar parte de

vticulos~

único.

~

apl iCi\r-se-io

em terra., v«<dada a ilPlicaçã:o do disposto nD~ arts.

II Par~,rafo

trlPula.nte

procedEr do

r per í ód i cos.

per."'"Ênc:'",

:»2, 6Q

Ao

ni\ ....

desC1:'bar"cC:\'r e-In

qUE conlprovadanl€nh::

dos bens refFridos no
rel;;\t ivamente aos

do artigo

inefiso 1
bEns

cê\ráter definitl ....o,

traz

qlJE

~

anteríor,
bordo, e

art igo

Art.

~xceto

outro,

S 22 Os btns de qur trata o p.râgrafo anterior
ser submetidos ôl despacho por outra pessoa, dt§d~ QUt

21. Falecl!'ndo

transnltte-s~

no
bagageM

por queM

cônjuge

sobrevivente

a.os

o

SIJCeS50re~,

EstivFr na

viajante,

adnlit ido

adminlstri\~~o do

por qlJa 1qUE'r

O

dirtíto

o despacho'

à
da

Espólio,

pelo

parent e do falec i

do, I!M

1 ínhi'l. reta.

d.vld... t:'ntE' autor izada.
Art.

Art.

teMPorária

.05

16.

bens

Aplicar-se-á
int~grantes

o
de

o herdeiro

22.

No

Cil.SO

dE'

5lJCessão

abert.

ao

ou lcgat~rio rEsidente no Pais 902ará de

rEgiMC

de

adMissio

exterior,

bagagem·

de

turista.

is~n~ão r€latjva~ent€ aos bens

qut lhe coybErem.
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23.

A": ,

SOllll:ntc seri\Cj

pelos órgãos

COMPetentr~.

lE'í

con~"ol~~

bens

')5

Espec.ificos

c1':'St'lIlb:'Wn(:ãdos d€'r~ojfo

Art.

24., O

Pod€r E:·:rcut ivo

Art.

25. Esta lei Entra

~M

rt:9ulanlentli\rá

EStt,..

d~ta d~

vigor na

sua

..

publicaçi\o.
Art.

d í Sopas i ,õr s

os

contrá... ia.

JUS T I F I C

ç

~

4429

DECRETA:

dr- 1 iberados

30 dias.

l'lll

Sábado 21

ao

Art. 19 D olajintl qUI" desUno ia exurlor
ou dele' procldl esti isento de tributos, re'athl"'t'nte I b~ns int!
Irlntes di sua bagege"', observados os ter!l'los, , itni tes e condfeões.,
estabe'ecidos •• ato nor.ativo expedido pelo Ministro da faz.ndl.
§ 19 Considera·s! bAgagem, pari efeitos f1s ..
cais. o conjunto de bens de vhjanle: que. pela quantidadr ou qual!
dlde, nio revele destinaçio comercial.
§ 29

O disposto nf'ste artigo

51

estende:

.)·'ío$ bens qut: o viajlnte idquira ~, lojas fra!!
eis instalad.s no 'aTs..

o
Lei

n~

qur

~s

1 i nl i t

E'~

tr~ta~lnto

::.120"

COM

~i\

vale'" rbaixo

d€,YUB,;
cO"lPE'tb:

o

não pedI"

Ministro quem E'stabrlll"ct

isentos.

o

está.

Ministro
qlJE"

cabe

~o

pelil

isenção

visê\ndo dar

9\presE'nto projeto

tr.::~tos 'conc~didill!'>

PM5Si\,9tf"OS,

O
órg~io

aos

!lôOrnlentr

'ts1tá

dr

b~ns

no

que-

acordo

COM

sin.plE"!>~E~~t:

legal à

dispondo sobre as

i!>~n~õrs.

Int€'5iIrantE'l:>

dE

bõi\9l'S1ellll

de

projeto«

a SFr

qlJE' O~; limitc-s dt valor

fi;:ados E:'1I1

d~

lE"i. cici>:ando

fisc;I;li:aç;ão

pil.ra

vistl' do €,}:posto,

Congrrsso

N~c ion,,1

o

o

~poio

proj€'to

dos "obr ••
qUE'

'.r;gr.fo única.' Para efeito d. tributaçio Ispetill. os b.ns stria, por ·.to norlllJtivo do t:inistro da rtzenda. su.!!
"«tido!. I UM' chssificlçio geniric:a ,I sujei toSo ao illlposto de ill,ortlçio i IltquOtl .íJlil.a 4e 4001 (qu.troct'ntos por cento), ISSI-

,nlda
"os.

.'' 1

ctlO IIlnçio ~o I.posto sobrl produtos' Industrlallu-

Art. n Apllcar-se-. o rlgl~. co~u~ d. i~portaçio
lOS '~ns qlllHf1civlh co.o bagagelft que l'Iio ulisf'izrrf:1J os requis't".s par. I htn~io ou I tr'butlçi9 especial) previstDs nos .rUgos Intlr1ores.
Art. 49 As rep.rtições aduaneiras I1cI. autorizadas. proceder i· baixa dos terMOS de rll!:spons~biHdldt. relativos
lOS bens conceituados COMO blgavell. desembluçados anteriorMente i
dlt. di publicaçío deste Decreto-'ei. sa'vo os referentes i IpliC!
çio do rl,I.1 Iduanllro upocla1.
Art. 59 No CISO di sucessio aberta no exterior, o
hereleiro ou llg.tir1o residente no ,.l5 poder; deseMbaraçar. co.
t~ln;iD, DI bens pertl'!.clntes lO ~ cujus nl dita do õbito, reli ..
.Ionados I~ Ito nor.itho expldldb polo Ministro di F""nda.

ora
Art. '69
tho. dispor esobro:

2Ilprrsl:nto ..

de 1992

LEGiSLAÇ~O CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇ~O
DAS CO,." SSOES PERMANENTES

~I'"

Art. 29 Os bens integrantes de baglge. procedente
do exterior. quI. excedere. os lil1ites di isenção est.belec.id. nos
termos do Irti!1o'l'n~trior. aie
valor global. ser fix.ado IIfI Ito
normativo'pelo Ministro 4a Flzenda, poderão.slr deseMbançados Illediante tributação espechl. ressaludos o~ produtos do Capitulo 24
da Tabela Aduaneira do Brasil e os veicu1o~ !'II1 gerll.

o

proc~dínlE'nto"

Dl'

ildMinistr;.tiYOs.

À
jo

a.deqlJadc tri\ti'l\lEnfo

dF lEi

aos bAnft

Itlérito do

E"IC:ê\rrE'~i'do

Membro!>

di$PEns~do

•

sia,

b€'1'l COlhO Cil tr ibut.aç.i(' ~sPEcii\l dEsses b~ns,.

1S.E'~tJ('s p~ssaftl

das

não

(e~tll"

lei

passia.geiros r

tr ibulos,

CE'

isenção.

rE'conhecl:r

de leQalídaCe qlJ~ deVEm rl:Qer a tll3ti,.ía.
A~SítHr

de

i'5l:nçâo i

CClnCEdendo

Mini~;.tro

p~r~"IE"tro5 fiXiodo'i

de
~

Or~,

objf!~to de del~gl\çi\o de

51:r

sería ~"':is.{Y·El dE d~l~Sí\c;ão).
O t.r;o.trr.lento tributirio

princí::~

YE'nl 5l'ndo

is€'nd\o ?ot€ ",il ClU dois ,nil dólarr5

R

caso rt,

:Cntro doS

rc"~pE":"

i.-.

ato dt natlJreZa 5t..b~tant jVil qlJe cr i2 dirritos

Unidos,

é o

Q

oç bens f!'stao

seu 1 il'l',tE'

E{,~::.dos

matlh'lêl.

./

il rtliltÉ'r

b) loS bens levados pari O e~tirior oude'e tr!
z1dos, no .ov1Jllento caractertst1co das cidades Situadas PU front.i r.s terres tres.

tErMOS, ..

in~tnJiçõE'S nor"li'tiv"'s do

t"

Re-CFih' FE'de-rll.l. ~

Ao limit?'"

11..

OiferE'r~E'

I\inís.teriai!io

do qUi'l

lei,

:E"

SE"ç:f,íÇ

nos

Mini!iotro da EconoMia,

n€'ssa COtIlPE~Ênc iilp

b&l'H

e'nl portarias

Of:part""E-to

j

concf:did~5

Ettl\bEIE'cídos PElo

Planejamento.

E.

nli\tér ic;

5Er~;.

triblJto

dE'

E co~d jç:ões

tra.t ... di

do!>

dF "\fi\io de 19:4. DisP'(lp esse d~cr€to-lri

dE' 104

scnç.ões

F;a%end?

tríbut.rlo dl~p~ns~do .o~ brn~
dr vi~Jant~ F~t~ prrvifoto no O€'crtto-

d~ b"g~g~.

intrsrantF5

2.12D ....

14..

O Ministro di faltnda pDdtri. e• • to na r"'.!

... ,ellvaçio di penl de perdillento di bens d'I vhJ.ntes. _.diante O p.g'lIl.nto dos tributos. acrucidos ela lIultl dI
CIIfI por cento do '1alor destes i
11 - dl:prech~io de bens henHs dt: ÍIl:posto de hl.po.!.
tlçi~. cuja l11enlçio seja perlllitida mediante D pagalllento dos ·tri':'
butas;

UI - noralS ••itodos e padrões especificos de vllor.!
"io ,dulneJra d05 bens concei tUldos, eooo b'9,gel:1;
IY .' hfpõteses de .bandono de bens de viajante. r.!
plctl .. dostlniçio.

.alo

Dhpõe sobre o trltamerlto
relativo. bagagem.

tributário

Art. 79 Este Decreto-lei entrar; I. vigor nl data
de SUl publ1clçio. revogadas 15 disp'osições em' contrírfo e .Inti ..
das .s norAtIS f'lsclfs sobre ã i.portação de aulQlf\õv,is
previstas
,a 11gh 1Içio oi glntl.

Irunll, I~ 14 di
Jndlp.ndencli o 969 d. Repiib 11 co •

o Presidente da Rep.:Jbllca.
no
uso da atribulçio quo lho confera o a'rtlgo 55. Itom 11. da Constltufçio,

'di 1'14;
JoAo FlGUEIREDO

Em.nr G./vI.,
Delfim Nttto

1639 d.

DIÁRIO l)O ç()!'iG~~SSO NACIONAL (Seção I)

4430 Sábado 21

PROJETO DE LEI N° 2.497, DE 1992

Março de 1992

i. t'l.'Jo-;-.i.1J r .. ~ ;orescnh meõiá ... re!:.u.it.!lr.i etr.

Gign.i.ficatj.va

:0;';-:'-

i!rrecad~ç~o de l"ecurt'l)s q"tJe serão lI.plicados no de"envolvilllcn-:.o
"PROGR.AMA DA 1'ERRA".

de

(Do Poder Executivo)

4-/} IJl/VIA

MENSAGEM N° 30/92

j/$:ff t4{ d1:<Xtí,' .
:':~IQ CAB

.

Condic iona a concessão de credí to rural ã comprovação do p~
gamento do Imposto sobre a Propriedade TerTitor~al Rural - ITR.

Respeitosamente

,

~~,

,

~o

L'''-=-

:.!ARCíLIO ){}..RQUES )lOREIRA

~i~i;~I6..~: ~~;~~;tura

Hinl.tr~ ~~tl.~~j~~:;~~

e

lll.%en::a

Aviso~" 113 ·.\!..JSG

(ÃS Ca.nSSOl:5 Dl: AGRICULTURA E POLfTICA RUAAL; DE FINAKÇAS E TRIBUTACi\O;
E DE CONSTITUICi\O E J\JSTI ÇA E DE REDACNJ (ART. S4) - ARl'. 24, 11).

Senhor Primeiro Secrelkio.

Encaminho li e~.'.,a )CCl'etMiJ. a Mer.sagem do ExcelenUssímo _Senhor Pres~dcnte
o CONCRESSQ NACIONAL decuta:
l.rt. l' A conct!ssâo de crédito rural, ~e toda!;;3& suas
lJodalidades, bf!m como a constitulç.io Jas rQs;J(n:tiVd$ '3'arantias, fica
condicionadd b. cmrprovar,;iio rio ~aq!'l.m('nto do Impos1:o sobre a Propd.edade
Terdtorial
Rural - !'l'R, re-lativo ao il:'6vel rural objeto
do
tindncidrtf'nto
e refer'E!nte ao ultimo lançdt!lC':flto
li<xpediào
pelo
Departlull(,!nto da Receita Federal.
Art. 2' Esta

Lei

entra

em

vigor

na

data

de

ftConJldvoa a

cOIl<:e~<1 :l(" ';f~dllo

Propriedade TemtamJ Rural •.

mral à comprovação do pagamemo do Irr.POStc sobre ;:

nR-.

Alencio!>affient.e.

sua

publ icação.
Art. J

t

Revogalll-lIe

&6

d.;

República. a.;ompanhadl1 .j,: 1:~-ro~l~ão de Motivos dos SenhOre.i MUliStrOS j ; E.:onomía.
Fazenda e PlanejalllenlO e \u "'\gr1cultura e Refonna Ag;rári.a.. relaU'fa a proplo t.:~ lei qu~

~

dbposiçõe& em contrário.

r'--'

----<..

MARCOS COIMBRA

Br&silia.

SecreLlno-Getal

da PreSidência da Rcpóblica
~1

- ... _ ," r

.. (.

I·.~:.-

r };;~._

fi,

Nos tC":ID"~S de ''.'·t1gc 61 da Co::.!"i~t:lçãO r-cd~ra.l. tenho do bona de siJbmeter à
eJ<.:vada d~!iberr1ç5.o de V":5:ia5 2x.. dências. acomp<t.nh.1ôo de. êxpol!,iç.to C1e Motivos dos
Senhores ~-'finis!tos de. Estad(1 da Economia, F<uenqa e Planejameoto e da Agncultura e
Ref)rMJ I-.gr.ir.a, prJjt:lo dto: ;ei que 'Cundidona a O)ncessã,) de cr~di[o rurall\ comprovaçáo
d(~ p<l.gamenlo do ImpoSlo sobre a Propriedmle Territorial Rural- ffR-.

A Sua fucelênci3. o Senhor

DepuLado fl<OCÉ1<CIO OUVElRA

Pnm~trO Secretánc da Omm dos Deputados
~

PROJETO DE LEI N° 2.498, DE 1992
BrdoSllia. em 24

de jt:lneiru de 14-"2

(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N° 44/92

Institui isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
e dá outras providêEias.
~

, r.

'Df
i:',

·1/.1

'.

'

101

r. 'I...: 1:' ~

,;'.''; itl"'I"{

r:

l/I
f'll

,t,:#.:'

(AS COOSSõES DE ECClIKMIA, INDOSTRJA E ccr.tllRcIO; DE FINANÇAS E TRIBUf~
CNJ; E DE CONSTlTUICNJ E J\JSTIÇA E DE RE1JAÇ1i'D(ART.54) - ART.JI, II).

Excelentlssimo Senhor ·Presidente da Reptiblica

Com a presente t;.ub~eto I! eleVi)da con5ideraçio de. VosGa
Excc16ncill. o anexo Projeto de Lei que condicionll. li. CQnceGs5.o de
c:r4dito
rural b cOUlprovaç!o do pagamento do Imposto sobra
li.
Propriedade T~rritoriQl Rural - ITR.

Neste moment.o em que se cOhcentrlUtl .esforços no aentido de se
.polar
o
desenvolvimento d~ atividades
produtiva"
no
Setor
Agropocuário,
verific:a-roe
acentuado ê
prec>cupante
indice
de
inadimplência no recolhimento do ITR.'

!::t>S.l in.idlmrl~flc1a atInge, hoje. cerca de cinquenta po:' ce-to
do unlverS";'1 de> ("ontribuintês, resultando erro Gete"ta por clE!nto dE pé:-j~
d.e :'ec~it.l <l r~çCllher, o que ocasiona 5igni!lCJt.1VO descou:pa§so 1<1
exeO'.l:;âo do~ proqraJll"s e atividt"Jt1t;s desenvolvi1a~ -:::)m 0;:"5'< ~t:!:;~-:<>
rêt':ttrnQf'i,
tar.to., ill'1r·l governarnt'nt"l quanto d.:\,,; entldades de
z:as-;e

o CONGRESSO NACIONAL decrl;ta:
Art. 1· Ficam isentos do ImposlO sobre Produtos Industtializados (IPI) os produtos

adquiridos por estabelecimenlO contratado por empresa estrangeira, mediante pagamenlO em
moeda conversível, para a prnstaçao, no Baís, de serviços de conserto, reparo, recondicionameDlO,
revisio ou manutençlo de aeronaves ou embarcações, de bandeira estrangeira, aqui aportadas, ou
de veículos terrestres, máquinas, equipamentos ou molOres, de procedência estrangeira, admitidos
temPOraPamente ou em trAnsito aduaneiro no território nacional, desde que aqueles produtos ae
destlnen\ a uso exclusivo na aludida atividade e venham a integrar os bens estrangeiros, ou neles
ser instalados.
Parágrafo único. ria assegurada a manutençlo e a utilizaçlo do ~dilO do IPI
relativo ls matWas-primas, produtos intennedimos,e material de embalagem, utllizadós na
industrializaçlo dos produtos isentos.

int(orvln;;l.lladtls no lJfOl.:C!>tiO.

Co.o f OnDa de contribuir para solução dessf!
9rc=le=~,
0t:l0rtun,) o PGtab!!lecimento de condiçáo, .;egundo 11 qUll:' t.:.:l~
tolildQOr
dê'
epi",ré-!>tt.oa.
rurais
para
custeio,
:'nvest:'::e~:;;.
comercializacão é quaisquer outras l'Jodalidades, tique obri,:~.:!o .:1
comça·ovar o I:hl.g,H:).€'nto do ITR reL'.'ltivo ao imOvel rural otje':.o 1:1
: lnl\nciam~nto
e :-efcrente ao ultimo lançalél:''lto
~~.....edido
'7!1ó:C
Departa.mento de ~eceita Federal, do Mini,!;tério da Economh.• F~ze:,,"da e
Planej aménto.
c~ngidero

Art. 2" O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta dias i. contar

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

BrnsOia..

Março de 1992
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Fll7.enda e Planejamento, relativa a projeto de lei que "Institui ísençio do bnposto IObre Produtos
Industrializados e dá ontl'as provid!ncias".

Atenciosamc;.nte,

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tmpqs do lItigo 61 da ConItituiçlo Federal, tenho a homa de subme~ l

MARCOS COIMBRA
Sccrelirio-Geral da

cIevIdll delibenlçlÕ de VOIW Excel!tlcias, ICOmpanhado de ExpoaiçJo de Motivos do Senhor

1'Ieaideocia da República

Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, o texto do projeto de lei que "!nItitui
ísençlo do bnposto sobre Produtos Industrializados e dá oulraS providências".

A Sua Excelência o Senhor
Deputado lNoctNCIO OLIVEIRA
PrimeiítSccrelirio da CImUll dos Deputados

Brasllia,

la

'de fevereiro de 1992.

BRALIA"DF.

.

PROJETO DE LEI N!! 2.499, DE 1992
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N2 46192
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repdblica
Tenho a honra de submeter à elevada consideração
de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei que concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados(IPI) aos produtos
desti.nados ao reparo Dl1 manutençi'!o de embarcações, aeronaves,
veículos terrestres, máquinas, equipamentos ou motores, de procedência estrangeira, quando tais I?rodutos forem '!ldquiridos por estabelecimento
contratado por ,empresa estrangeira, mediante pagamento em moeda conversível, para a prestação, no País, dos aludidos serviços.

2.
A medida ora proposta, inserida no conjunto d~
providências que visa à adoção de uma política ,ativa de comérdio
exterio~,
objetiva desonerar do IPI os produtos adquiridos por
estaleiros de reparos navais, oficinas de conserto de aeronaves e
outros estabelecimentos prestadores de serviços, que auferem pagamento em moeda estrangeira corno remuneração de tais serviços,
quando prestados gm bens de procedência estrangeira, importados
temporariamente ou em trânsito pelo País. A desoneração sugerida
justifica-se pelo fato de que os produtos empregados na atividade
acima referida sairão do'território nacional, após aplicados nos
bens estrangeiros em questão, e propíciarão resultado econômico ingresso de divisas - idêntico ~o proporcionado por uma operação
normal de exportaçAo, já contemplada pela imunidade tributária
prevista no artigo 153, S 3 2 , inciso III. da Constituição.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos do mais profundo respeito.

Autoriza a reversão, ao Município de Além Paraíba, Estudo
de Minas Gerais, do imóvel que menciona.

(ÀS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO POBLI
CO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE RIDAÇÃI)(ART.54) - ART.24, lI)

o CONGRESSO NACIONAL

decreta:

Ar!. 1° Fica a Fundação Legião Brasileira de AssisU!ncia - LBA autorizada a revener ao
Município de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, o imóvel situado na Ilha do Lazareto, Bairro Pono
Novo, no citado Município, com área de 600 (seiscentos) melros quadrados, com as edificações nele
construídas. doado mediante Lei Municipal n° 268, de 21 de novembro de 1957, e Escritura Pública de
Dnação lavrada em 20 de janeiro de 1958, e transcrita no Cartório de Registro de bnóveis da Comarca
de Além Paraiba. Estado de Minas Gerais, sob o n° 8.948, à n. 109 do Livro 3 "R", em 23 de janeiro dc
1958.

An. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,
Mensagem n9 46, de 18 de fevereiro de 1992,- do poder Executivo

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nns tennns do artigo 61 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à
elevada deliberação de Vossas Excel!ncias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Mini&tro de Estado da Ação Social, o texto do projeto de lei que "Autoriza a reversão, ao
MunIcípio de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, do imóvel que menciona".

Brasília,

18

de

fevereiro de 1992.

MARCÍLID MARQUES MOREIRA
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento

AVÍJO

nO 137

Exposição de Motivos n9 008, de 29 de janeiro de 1992, do Senhor

- AUSG.

Ministro de Estado da Ação Social.
Em la de fevemi.l:o

de 1992.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Senhor Primeiro Sccrelirio,

Submeto à consideração de Vossa Excelência a anexa mide anteprojeto de lei que autoriza o Poder Ex~cutivo a devol~er um t~rTeno, com as edificações nele con~truída5, ao
Municípío de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais.
nuta

Bncaminho a ew. Seczelaria a Mensa&em do Excelenlfulmo Senhor Pmoidente da
lt.epllbIica, a"""'plnhoda de ExpoIiçIo de Motivos do Senhor MiniJtro de Estado da Economia,

4432 Sábado 21

o terr~no foi doado, em 1957, à LBA, qu~ nel~ construiu
e manteve funcionando um Posto de Assistência à Maternidade e à
Infância. As novas ori~ntações inseridas na Constituição, no que
concerne à divisão de compet~ncias entre 05 três níveis d~ Gov~r
no, notadam~nte o art. 204, inciso Ir levaram a LBA a realizar um
esforço de descentralização operacional, deixando de executar diretamente os programas.
Com o t~rmino da prestação direta dcs serviços,
enque a devolução do terreno, em atenção ao pedido de re-

tende-se

versão do Prefeito, com base em cláusuJa da Lei Municipal de doa-

ção,

~

Justa e razoável.

l.EOlSl..AÇ'AO CITADA. ANEXADA ,.ELA COOItDENAÇA(;
" . . rOMISSOrS l'EItMANENTES
DECRE'TO_LEI Nt U21 3....,.,,_18'77

llI:

28

(11.-/

•

Revoga, a pdrtir do e:z:ercfcfo de JP7'l,
cu normas legais e reçula1r.e1IUres
autoTizativas de delStinaçóe, upeciais dos relSultados atTibufvets ~
União nalS empresas pública, e
ciedades de economia mista
fe-

,0-

-

o

Presidente da Repl1bllca,

no USO das atribuições que lhe C-"lnfere o artigo 55 da Constitu!çfio,
item n,

RIC DO FIUZA
Ministr da Ação Sacia
- AllSG.

DECRETA:
Brasfiia, 18 de fevereiro

de 1992.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do Excelentfssimo Senhor Presidente da
República, acompanhada de Exposição de Molivos do Senhor MiniSlro de Estado da Ação Social,
relativa a projeto de lei que "Autoriza a revelÚo, ao Município de Além Paraíba, Estado de Minas
Gerais. do imóvel que menciona",
Atenciosamente,

Art. 19 Ficam revogadas, a partir
do exercicio de 1977. as normas legais
e regulamentares autorizativas de c('stinações especiais dos resultad:>s atribuíveiS à União nas empresas pÚblicas e sociedades n.. economia :wsta
federais.
Parágrafo único. No jecorrer d<lS
sessenta dias seguintes ao de encerramento dos balanços anuais. a partir
do relativo ao do exercício de 1976. c;s
Ministros de Estado informarão à Presidência da República, por intermédiO
da Secretaria de Planejamenm, o to-.
tal dos recursos de que trata esl~ artigo existentes em cada emp~a (U
sociedade de economia mista Que lhe!>

MARCOS COIMBRA
Secretário-Geral da
Presidência da República
A Sua Excelência o Senhor
Depu~o INOCÊNCIO OLIVEIRA
Pri mel~o Secretário da Cllmara dos Deputados
BRASILIA-DF.
.

::St:ja vll.u.:uia\lÍ1., ul.scrili-Jili.ü~ü

PROJETO DE LEI N!! 2.500, DE 19!i2
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM [11" 47192

DiSpõe sobre o aumento de capilaI nas empresas públicas ou
sociedades de economia mista sob o ~ontrole da União e dá

outras providências.

(As COMISSOES DE ECCI'mIA, INIOmUA É CGlERCIO; DE

FINANOS E 11UBur~

~; E DE <XllSTI1UIC1JJ E JUSTIC\ E DE RHlAÇ/fD(ARl'.S4) ~ AlIT.Z~. lI)

o CONGRFSSO NACIONAL decreta:
!UL I" Jn:!ependentemente da existência de

recursos orçamentários, fica ved~do às
emprew pllblicas ou socIedades de economia misa sob o controle direto ou indrreto da União o
aumento de seu capila! social sem expressa autorizolção do Ministro da Economia, Fazenda e
PlInejamento.
Plrigrafo.único. As alterações estatutárias decoltentes da elevação do capitai e, se Co::- o
caso. a C!lnseqUcnte modlfic~ão no n~mero de ações também.poderão ser autotiladas pelo Ministro Ja
Economia, Fazenda e Planejamento. ",nda que o Eswuto SOCIal tenha sido aprovado por lei ou decreto
do Pre5ldenLe da RepúbliCa.
. -Ar\. 2" <? Mini!tro da Economia, Fazenda e Planejamento, ouvido o Departamento do
Tesoom-Nwonai. dcf~ os valores dos ~~Ilados que as empresas públicas deverão R"Colher à Ur-ião
observadas as disposlçÕf'.s sobre diVIdendos constantes da Lei li" 6.404. de 15 de dezembro de

=,ra1.

Ar\. 3" Esta Lei enlra em vig", lia data de sua publlcoçto.
Ar\. 4" Rev~gam-se o DecrelO-ki n" 1.521. de 26 de janeiro de 1977. e o arL 4" do
'

~lO-lei n" 1.678. de 2'1 de fevereiro de 1979.

Brullia,

n

dl!rafs.

/
nte,

Reospeítos

Aviso n° 133

Março de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO N '.CIONAL (Seção I)
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j.~~:

cela relativa ao último exercício e as
eventualmente remanescentes àe e:tercícios anteriores.
Art. 29 O Presidente da República
estabelecerá os valores dos resultados
Que as entidades referidas no artigo
anterior recolhe:ão. até 30 de novem.bro de cada ano. a<l Banc,Q do Brasil
S. A .• para crédito da conta de Receita da União do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. As !mport:\nclas
a Que se refere o caput deste artigo
serão incorporadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento. na medit1a,
em que se efetivem os recollúmilnt05.
Art. 39 O presente Decrcr.o lei entrará. em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário•
Brasília. 26 de janeiro de 1977;
1569 da Independência e 809 c!a
República.
ERNES:ro' GEISEL

Armando Falclio
Geraldo Azevedo Hennin.{/
SyZvio Frota

Março de 1992
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2.
Pretende-se, com a proposta, a transfer~ncia para
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento da competência para aut~
rizar aumento de capital nas entidades referidas no item anterior,bem
assim as alterações estatutãrias dele decorrentes, e estabelecer
os
valores dos resultados de empresas publicas federais que terão de ser
recolhidos ao Tesouro Nacional.

António Francisco A2er~do da
Silveira
Mário Henrique Simonsen
Dyrceu Araújo Nogueira
Alysson Paulinelli
Ney Braga
Arnaldo Prieto
J. Araripe Macedo
Paulo de Almeida Machado
Se7;ero Fagundes Gome!
Shígeaki Ueki
João Paulo dos Reis Vello!o
l'tfauricio Rangel Reis
Euclides Quandt de Oliveira
Hugo de Andrade Abreu
Golbery do Couto e Silva
João Baptista de Oliveira rigueiredo
Moacyr Barcellos Potyguara
L G, do Nascimento /11 Silva
Decreto·lei n.- 1. G7 8
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3.
A proposição, a meu ver, alem de evitar a proliferação
de decretos e red-uzir passos na tramitação de pleitos de
interesse
das empresas estataís, permitindo-lhes, com isso, maior eficiência e
competitividade, encontra apoio na atual polltica do Governo Federal
da descentralização e desregulamentação das atividades do Estado, sem
prejudicar o acompanhamento e controle, pelo Ministerio da Economia,
Fazenda e Planejamento, dos haveres mobiliãrios da União e dos

divi-

dendos e resultados deles decorrentes.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos do meu mais profundo respeito .

• do 22 de fevereiro de 1979.

Constitui resorva de contcl1ç[;O CO!H
parcela das recei t'::::G vinct:Iú,?:,:,:s àa

União· e-'ilá ontras providêncies.

MARC1LIO MARQUES MOREIRA

Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento
Art. 49

Independentemente da existência

de

recu~os orçamentários, fica vedado às empresaz públicas ou 50-

c~edade5 de economia

mista sob o controle da União, o

aumento

Aviso n D 139

- ALjSG.

de capital, mediante; subscrição de açõe.s em dinheiro, exceto se

Brasília, 18

de fe"'reiro

de 1992.

expressamente autorizado, em decreto, pelo Presidente da Repú blica.

...........

~

Senhor Primeiro Secretário,

.

Encantinho a essa Secretaria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, relativa a projeto de lei que ''Dispõe sobre o
aumento de capital nas empresas públicas ou sociedades de economia mista sob o controle
da União e dá outras providências'.

Mensagem n9 47, de 1992

(Do poder Executivo)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federa!, tenho a honra de mbmeter à
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento o texto do projeto de lei
que ''Dispõe sobre o aumento de capital nas empresas públicas ou ,,,ciedades de economia
mí&ta sob o controle da União e dá outras providências".

Brasília, 18 de fe"':miro

:t:xposif;ão de Motivos n9 730, de 19 de dezembro

dE!

de 1992.

1991, do Senhor

Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejl:uncnto.

-~ Sua Excelência o Senhor

Atenciosamente,

MARCOS COIMBRA
Secretário-Geral da
Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado INOrnNCIO OUVEIRA
Primero Secretário da amara dos Deputados
BRAS UA.DF.

PROJETO DE LEI N!l 2.501, DE 1992
(Do poder Executivo)

MENSAGEM N2 48tJ12
Dispõe sobre a Política Nacional de Energia Nuclear. ((

Fernando Collor,
Presidente da República

Senhor Presidente,

TECNOL~

(ÀS COMISSOES DE MINAS E ENERGIA; DE CIENCIA E
COMUNICAÇÃO E INFORMÁ1)CA; DE DEFESA NACIONAL; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E QEREDAÇÃO(ART.54) - ART.Z4, Il).

o CONGRESSO NACIONAL
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelên~ia a anexa
minuta de Projeto de Lei que dispõe sobre o .aumento de capltal n~s e!!!.
presas p~blicas ou tociedades de econom~a ~lsta sob o controle dlreto
ou indireto da União é dã outras providenClas.

lI.

decreta:

Art. lQ A política Nacional de Energia Nuclear, estabelecida por esta Lei, tem por finalidade orientar a pesquisa, o desenvolvimento, a produção e a utilização de todas as formas de energia nuclear, visando à promoção dq bem- estar da sociedade .brasileira.
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A Política Nacional de Energía Nuclear

apóia-se

nos seguintes fundamentos:

I - o acesso aos benefícios da energia nuclear é di-

reito de todos os brasileiros;

II - o emprego da energia nuclear constitui um importante fator para o desenvolvimento nacional;
III - o desenvolvimento científico, tecnológico e industrial na área nuclear deve ser orientado para proporc~onar ao povo
brasileiro condições de melhor qualidade de vida e bem-estar social e
conquistar a autonomia nacional nesse campo do conhecimento;
IV - a cooperação internacional

tecnológica,

indus-

trial e comercial deve visar ao aprimoramento da tecnologia e da indústria nuclear nacional, considerados sempre os dispositivos de salvaguarda e os fatores de equilíbrio entre tecnologia e preservação do

Março de 1992

Parágrafo único. Plano decenal de atividades nucleares, elaborado sob a coordenação da Secretaria de Assuntos Estratég~cos
da Presldênc~a da República, com a partic~pação de outros órgãos governamenta~s, será submetido à aprovação do Congresso Nacional.

Art. 50 Para a execução da Política Nac10nal de Energia Nuclear, o Poder Execut1vo deverá estabelecer mecanismos de cooperação com os Estados, o Dístrito Federal e os Municípios, visando ao
controle e ã fiscalização sanitária e ambiental decorrentes do transporte, do manuseio e da utilização das substâncias e dos produtos rad10atJ.vos.
Art. 60 Os Governos dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípíos cooperarão para implementar a Política de que trata a
presente Le1, no âmbito de suas respectivas jurisdíções.

meio ambiente na explotação dos recursos naturais;

V - a coop'eração tecnológica e industriai com a iniciativa privada nac~onal deve visar à consolidação da eficiência tecnológica na área nuclear, sendo que a tecnologia desenvolvida de forma
autônoma ou a ela transferida deve ser protegida e controlada de modo
que não seja voltada para a produção de dispositivos ou
cleares explosivos;

artefatos

nu-

VI - a proteção radiológica e a segurança nuclear são
indispensáveis em toda a atividade nuclear, devendo estar voltadas para
a preservação do me~o ambiente e da saúde do homem;
VII - o princípio de não-proliferação de armas nucleares deve ser sempre defendido de maneira a assegurar o seu caráter não
discr~minatór~D.

objet1vos:

Art. 30

A Politica Nacional de Energia Nuclear tem

corno

Art. 70 Le1S específicas disporão sobre o transporte,
o rnanuse~o e a utilização de rnater~ais radioativos no terrJ.tário naclOnal, sobre o depósito de rejeitas e sobre a responsabilidade cJ.vil e
cr1minal por danos nucleares decorrentes de atos relaclonados COm atlvidades nucleares.

cação.

Art. 80

Esta Lel entra em

v~gor

na data de sua publl-

Brasília,
Mensagem n9 48, de 1992
(Do Poder Executivo)

I - o domínio do ciclo completo do combustível
nuclear, preferencialmente através de tecnología nacional, tanto no nível
científ1co-tecnolõgico, quanto no nível industrial;

I I - a capac~tação têcnico-científíca e
industrial,
adequada ao desenvolvimento, à execução de projetos de centrais e de
demais 1nstalações nucleares e à produção de materiais e de equ1parnentos, preferencialmente por tecnologia nacional;

111 - o domin1o e o estímulo ao uso da tecnologia nuclear pelos diversas setores do desenvolvimento econômico, político e
soc1al do País, em especial nas áreas de saúde, agricultura, indústria,
energ1a e melO ambiente;
IV - a transferência da tecnologia gerada
técnico-científico para o industrial;

no

setor

v - a subordinação.da prospeccão, da pesquisa, da
lavra, do benef~c~amento, da ~ndustr1alizaçãQ e das réservas de m1nérios e minera15 nucleares, bem como de minérios e minerais de interesse
da =nerg18 nuclear, às ne?e~sidades brasileiras, admitindo-se a exportaçao de excedentes benef~c1ados, assegurados os estoques estratégicos,
na forma da le1;

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, tenho a bonra de submeter à
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Secretário de Assuntos Estratéwcos da Presidência da República, relativa a projeto
de lei que "Dispõe sobre a Política Nacional de Energia Nuclear".

Brasília, 18

de fevereiro

de 1992.

VI - a segurança na operação das instalações nucleares e radioativas e nas atividades que utilizam fontes de radiações
~onizantes, vJ.sando à proteção dos trabalhadores, da população em geral
e do meio ambiente;
EXposição de Motivos n9 77/91, de 7

d~

novembro de 1991, do Senhor

Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
VII - o desenvolv1mento c1entífico-tecnológico
industrial da energ~a nuclear, para o que contribUirão o apoio e o incentivo adequados às instituições de ens~no, de pesquisa e de desenvolvimento e o intercâmbio científico-tecnológico e industrial com outros
países;

VIII - a capacitação dos recursos humanos, qualitativa
e quantitativamente, em níveis compatíveis com as necessidades bras ile~ras na área nuclear;

IX - a conscientizacão nacional dos benefícios e
medidas de segurança associados à utilização da energia nuclear;

x - o atendimento, de modo complementar, às
dades de gerar energ18 elétrica por fonte termonuclear;
naC10nal.S; e

das

neceS5~

XI - a proteção à ciência, ã tecnologia e à indústr1a

XII - a unidade de orientação no campo da energia nuclear, promov1da e conservada mediante a integração dos setores científ1co-tecnológico e industrial.

Art. 49 Compete à Secretaria de Assuntos Estratégicos
da República propor ao Presidente da República as direos planos e os programas governamentais decorrentes da Polít1ca
Nac~onal de Energ1a Nuclear e suas revisões, bem corno
coordenar todaf
as atlvidades resultantes dessa política.

da

Pres~dênc1a

tr~zes,

.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Tenho a honra de submeter à superior conslderação de
Vossa Excelência a anexa proposta de Projeto de Lei que êlspõe sobre a Política Nacional de Energia Nuclear.
No ano de 1990, retirou-se do Congresso Nacional o
Projeto de Lei que tratava sobre o assunto, objetivando compatibilizá-lo com a atual Constituição e adequá-lo às êiretrizes políticas preconizadas por Vossa Excelência.
A proposta em questão resultou de
intensos debates
no seio das comunidades científica e acadêmica, bem como de expressivos setores da sociedade brasileira. Considerando as opiniões dos
M~ni5térios e das Secretarias da Presidência da República
envolvidos com o assunto, reflete as bases de uma experiência acumulada
durante anos e que, certamente, oferecerá a Vossa Excelência o necessário amparo para submeter o Programa Nuclear Brasile1ro à maís
ampla crítica e discussão.

A proposta de Projeto de Lei, ora apresentada a Vossa Excelência, trata, rigorosamente dentro dos limites constituc10nais, dos aspectos relevantes da questão nuclear.
Assim, estabelece a finalidade da política Nacional
de Energia Nuclear, os seus objetivos e os fundament?s que apóiam a
sua execução; atribui ao Poder Executivo o estabelec1mento de mecanismos de cooperação com os Estados, o Dis~ri~o Fe~era! e os .M~n~
cípios, no que diz respeito ao controle e a f~sc~11zacao s~n7tar:a
e ambiental decorrentes do transporte, do manuselO ~ da ut~l~zacao
das substâncias e dos produtos radioativos; atribui competência ã
Secretaria de Assuntos Estratégicos para elaborar as propostas .de

diretr1zes, planos e programas governamentais decorrentes e remete
para leis específicas as disposições sobre depóFoito de rejeitas e
sobre: a responsabilidadê civil e criminal por di3mos

nucleares

correntes de atos relacionados com atividades
, nucleares.
Valho-me do ensejo para re~ovar
os protestos de meu mais profundo respeitp.

/

{,..

2l

Vossa

Excelência

DispOe sobre a inc1u530 de capitu~o sobre
AIDS em livros escola=es e apostilas.

o

·..::us

da

DE

,

CONSTITUIClio E JUSTI<;J. E DE REDACliO IAP.T. 54) - é.:tT .14,Ul

o

A EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRA~
DA PRESIDENCIA DA REPoaLICA No 077, DE: 07/11/91
pr~blema

(Do Sr. Mro: Rílsenrnann)

lAs ç:OMISSOES DE EDUC.;çAO, CULTURA E DESPORTO;

t

pe:o~~~:1~oni

1 - Síntese do
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Ramos
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Março de 1992

ou da sitaçio que reclama providências:

No ano de 1990, foi retirado do congresso Nacional o projeto de
lei que tratava sobre a politica Nacional de Energia Nuclear.
A nova proposta de projeto de lei, compa~ibilizada com a atual
Constituição e adequada às diretrizes políticas do Governo, é resultado de intensos debates realizados com setores expressivos da
sociedade brasileira, refletindo as bases de uma experiência acumulada durante anos no trato da questão nuclear.
- SOluções e providências contidas no ato nOrJDativo ou na
proposta:

medida

A proposta de projeto de lei trata dos aspectos l!elevantes e
abrangentes da questão nuclear, rígorosamente em atenção aos prinC1p10S constitucionais atinentes à matéria.
Trata-se, fundamentalmente, de uma proposta que alinha os fundamentos que sustentam a politica Nacional de Energia Nuclear, bem
como relaciona os seus objetivos, destacando-se O' domínio do ciclo
completo do combustível nuclear, a capacitação científica e tecnológico no setor, a segurança das Ántalaçães nucleares, a capacitação de recursos humanos e a unidade de orientação, mediante a"integração dos setores científico-tecnológico e industrial.
3 - Alternativas existentes âs medidas ou atos propostos:

CONGRESSO NACIONAL Jecreta:

Art. 19 - e obri9atõria a inscrição, em todos :3 livros
e.colares sobre Ciências, edita~s em lín9"ua portuguesa, :e cap!.
tulo especifico so...re o virus EZV (AIDS) .. a epidemia da .• :05.

Art. 29 - Todos os ex;mplares de livros encont:"!:!.os t'm
.,desacordo com o disposto nesta :ei, editados após novent! ::ias de
lua v1qênt::ia, serão apreendidos como papel. usado para re:-::lagem..

pari'grafo ("::100 - A empresa que a.=.qu:.:::
os
livros apre~ndidos fa=ricará,
coe. o papel =ec:.::aclo
cadernos escolares po~ulares para repasse, r::ed:'a.,te p~
gamento do valor rela,:ivo ao custe de produqão, i5
S!..
cretarias Estaduais de Saúde, de acordo com a s·.. 3. juri!,
dição.
Art. 39 - Esta 'lei se:> regulal:lentada pelo Pode:
(60) ~as da publicação.

Exec!!

tive no prazo de sessenta

Art. 49 - Esta lei vigora com a publicação.
Art. 59 - Revogam-se as disposições em contrário.

Não há outros projetos do Poder Executivo sobre a matéria, inex1stindo outras possibilidades de tratamento da questão senão por
projeto de lei.
4- - Custos:

A medida não implicará despesa de espécie alguma,
exclusivamente do estabelecimento da Política Nacional
Nuclear.

pois trata
de Energia
JtlSTIFICACAO

S - Razões que justificam a urgência:

Prejudicado.

A

6 - Impacto sobre o meio ambiente:
Ao estabelecer como um dos fundamentos da Política Nacional de
Energ~a Nuclear a indispensabilidade da proteção radiológica
e da
segurança nuclear, voltadas para a preservação do meio ambiente e
da saúde do homem {art. 22, VI}, a medida terá um efeito positivo
sobre o meio ambiente.

con~tatação de que o virus da AIDS (HIV) avança,
no
Brasil, em progressão geométrica, . lmpõ~ medidas de natureza mul
t1d1sciplinar, com ~ efetivação de providências que mobilizem não
apenas o poder público, mas também a iniciativa privada,
tendo
•• vista o caráfer de saúde pública que a doença assuree.

7 - Síntese do parecer do órgão jurídico:
Foram a~endido5 todos os quesitos na elaboração da medida, recebendo pareceres favoráveis do Assessor Jurídico da SAE/PR, Dr. C.
A. Teixeira Paranhos , do Consultor Jur!dico da Almessoria Jurídica
da Presidência da República, Dr. Gílmar Ferreira l>1endes, e do Consultor Geral da República, Dr. célio Silva, após incorporadas' as
sugestões apresen~adas.
Avisa nO

140 -AL/SG.
BrasUia, 18

de fevereiro

de 1992.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do ExcelentíJsimo Senhor
Presidente da República, acompanhada de ExposiçãO de Motivos do Senhor Secretário de
Assuntos Estratégicos da Presidéncia da República, relativa a projeto de lei que "Dispõe
sobre a Polftica Nacional de Energia Nuclear".
Atenciosamente,

Noa termos deste projeto de lei, noventa dias após

poderá ser vendido, sob pena .de apreensão, sem que tenha capItulo
.special sobre a doença, tratando-se, sem dúvida, de um eficiente
auxiliar no combate à sua propagação, e cuja iniciativa deve mer~
c.r o ~is amplo apoio dos membros do Congresso NacionaL

Sala das Sessões, em /9.1~;t /1"7

DePuta~~s~
PROJETO DF. LEI N!l 2.503, DF. 1992
(Do Sr. PóIIllo Bernardo)
DillpÕe sob:e

o pagatento do 1JTp:lGto Pred1al e Te!,

ritorial Urbano - IPlU nas locaçÕeS residenciais

e dá outras pi:ovidêncJ.as.
MARCOS COIMBRA
Secretário-Geral da
Presidéncia da República

sua

publicação nenhum livro sobre Ciências, destinado a uso escolar ,

IAs lXIlISSOEs

DE FIIWI;AS E 'l'lUIllJI'lll;; E OS tnlSTI'IUIç,Ib E

JISl'Il;A.E ~ ~ ART.54)-(ART. 24,III
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Art. lo, - I) D'...."Ill&nto do JIll~8t" Predial e
IP'11' nn~ JOf:"Ci'SP.R r":"id~rar:i ... i ... ir: obr1p'lloJio

,rp'·I-i1.prl:ll lIrlmnn

do

locador.

..endo

nqla

de

pieno

direito

QuaiQuer

ciAu8ul_

contratual que transfira esta obri~s~ão ao locatário.

Art. 20. -

g.. ta iei entra em vigor na data de

eua publ1cacllo.
Art. ao.
Revogam-se as disposi"c:ões "In
'''"nt,I·:lI·i ,..... p"~C"'ll1lnp"'nt.,.. na PRt.,..hnJ"r:id~n nll ~1 nr~. 8.245 .. r.le 18
de outubro de 1991
.JlJS'J'11l1CJ\CIIO

o 1P'lU é UI! imposto sobr.. o
imobil1árto • não se justificando ~rtanto ~ue tal
("li',"tltn<:'An tip qu,.., nnQ h o proPl"ie-tário do imóvel

patrimônio
ônus

8eja

U locatário.. em 99~ doe caa08. eõ coneegue
.1UBA~ o' imóvel ee ~quieecer Com O pag~mento do IP~J. atrav~e de
cl.nuDulFJ contJdll no contrato. Isto li uma chant6g"m que b feita
Com o locatarl0. que COM o advento da nova L~1 do Inqu111n~to já
teve ~uitoe de eeus direitos eubtraldo&.
Aaora no inicio do 8no, extetem caeos ~m que
Predial e 'l'eI"ritor1al Urbano ultrap.assa em até 3 vezes
do alugu~i.
one~4ndo O
iocstârio além de suas

o IIRPOBto
vaior.
pOaaibiiid~des. ainda Inais considerando oe altos 1ndioea de
,'ea,iuGtl.?G scmestrais que acompanham o lSN - lndie8 dos Selltrlo!l
Norninà1a, que enda ~'eJa casa dos 200';, jogando 08 alUfiueis para
valores eeJperfores ao de D'lercado~- levando ao desespero locatários
qÜ~ t~m seus sslários oorrigido.. p .. ia ~i 8.222/91. somante st6 _
faixa de 3 salários ntin1mos.
O

imediata

Por esta razão é que se impõe a dellberacio
do Congreseo Naoional sobre esta matéria.

Março de 1992

m ' Grupo m: trabalhadores perteJlCemes .. c:ategorias com datas·basi nm
de novembro, CllIrço e ju\bo;
IV ' ClnJpo IV; uaba!hadore. pcrteJlCeJltes a ClIlegorias com datas·base

JIOl.

meses de d:zembro. abril e agOóto.

Art. 3" • ~ assegurado reajusTe oimestral à parcela s:J!3!ÍaJ 2tt ltts !'l!,i:>~
mfnimos a tltulú de Inleclpaçiio, em ~rcentuaJ a ser fi.'Gloo pelQ M!1llsténo da E~onom:_
Fazenda'e Planejamento. no pnmeir~ dia ftril de c:ada ~'Il~tre, em ato publicado co D.;l.,.
Oficial da União, não podendo ser mrcnor a 50% (ClDquellw.por cento) ~ vanação de·
Indiec Nacional de Preços ao QJn.;umioor' !NPC do IBGE lIü btmes:re a::tenor.

"1-' Os trabal!mdore. pertencentes aos. GIl!P'" I e m far~" jus aos reajus!e:.
bimestrais liud.:K DOS meses de setembro, novembro. JlUle.,.o, mariO. mll10 e )u\bo.

f'1!' • Os traba1badores pencneentes aos Grup<X U e IV farão jus aos reajU$"~
bimestrais fuados nos meses de outubro, dezembro, fevereiro. abril, junho e agosto.
Ar!. 4" ' A partir de jar.eiro de 1992, inclusive, e no. meses menciouados no!
i:1cisos I, n. m e IV do ar!. 2" de...a Lei, .. pareelasaJanal att tres sa1:lri1)S rnilliIIi?S ~!»
traba1badorcs d.:K respectivos gtU{'os seri reãiuslaóà pela. v:uiação acu~uid~a do. Jndie:
Nacional de Preços ao QJnsum.dor • ~PC DO quadrimcstre antenor, óedUZldas •
antecipações de que trata o ano 3" de.ta LeL

f I" , Excepcionalmente, sc,m preju~ do disposto no IIrtigo Interior, a parcel1
salarial aft trfs salinos minilDOS dos traba1lladores penenc;n~es ao Grupo 11 sen
reajustada, em outubro de 1991, pela varia.jão do INPC (lo m!s ao.enor.
1'1!' • Excepcionalmente, sem prejufro do disposto no artigo an~nor, a .,arci
salarial aft três salários m1nimos 00.. ~balhadores ~nencent~ .80
UI '7"reajustada, em novembro de 1991. peja v.mação aetIJ!lulaaa do INP... ao b.me,tre a!ltenoc
ded!IZÍda a ilntecipaçio de que traIa o ar!. 3' desta leI.

,"o:po

I Y' • Excepcionalmente, '.em prcjutzo do dispostc no artigo anterior... parcelo
salarial alé trfs salinos mlr.irJJos dt... !?baIbadores j)ertencentcs ao .Grupo IV se:>
reajustada. em cP..zembro de 199:. peb van'ção acw!'uhCUl do L"'1'C no trulIeSll'e anteno:.
deduzida a antecipação de que trata o ar!. 3" desta Lei.
Azt. ~. (VETADO)

Art. 6" ' As dtusulas WarWs, iDdIIsive os au,,,eclOS reais, pnba> cI<
JII'Odulividade do trabalho e pi_ salariais proporcionais t exte:u;lo e • compl=dade de

irabalbo. assim como as demais condiçõ<.s de uabalbo. se.rtc fixados em C()n~tos.
eoavençóes e AI:OnIos coletivos de traD21bo. laudos arb,U..... .. senter.ça.s nJrm&UvaL
Gbsensdzs, den:rc outros (alores, a produtividade e a I1.CTlItiviililde do setor ou da empresa.
Ar!. l ' ' Salirio tIÚI1ÍIOO t a contnprestaçio ~ devida e paga direwnem=
pelo emprepdor .. lOdo trabalhador, JIOf" ~ DOIltla1 ck semço. capaz de satisfazer. ~
i(ualquer região do PaIs, as SU!lS nccessidades ~tais bisic:as., be':O co!!,,? as de sua famf.i<..
com molZlfla, alimentação, educação, saúde, lazer, vestutn,?, .h~gleoe, tr:m.sponc: e
pre"'i&neia social, conforme dispõe O inciso IV do ar!. .,. da QJnsnlwÇ30 Federal.
Art. 8" • O valor do salirio mfDimo, em setembro de 1991, t de Cr$ 42.Q:nll
lIICtlSais, Cr$ Lotao.ao diúio5 e OS IllO,9091 hodrios.

J'anlr;fo 6nieo - (VETADO)
Sala das ses"i5es.1j9de fevereiro de 1992.

li" • ~te a UllI3 Cornisslo T«mca, formada por um reprcs.:ontanle do
Fundaçkl Inslltull) I!~feiro de GeografiA e E&utlstiea ' IBGE, um representante cIr
Departamento Jntersindlc:aJ de Estatlsuc:a e Estudos Sócio-Economicos ' DIEESE. DIt'
ICp!esemallle da Funda>io Getulio Vargz.<, FGV um reprc$entante da Fundação Institutt
de. ~,!W Econ6mi~ da Universidade <!e Sio 'Paulo ' FlPE/USP, um representaote de
),(lI1ISttno da EcoooDIJa, Fazenda e Platsej&JllelllD e um rq>resenWl'e do Mini.sttrio di:
Traba1bo. da Pl~nda Social Mfi.'lir, DO pnzo de cento e oitenta

Arf-

r>~I)..e...",-q,..,.L
Deputado

PAULO

BKlmARDO -

PT/PR

&:

• -'
&o&:l
LIt .. I."", . .

==r-.-.:=.= :-;:.

l i H Oll'fV"" •

UH

................................................................
In" 1.222 ,ck 05 de sat..." lbro de 1991.
DisD& sobre a PoIltio NzaorJolI de
SaI~rios. o salário IlI/DJlIIO e ~ oulr::r
~d~nci& ••

Art. I" • A JlOUtic:a ....cional de u!irias, .respeitado o princ:ípio .dt
irredutibilidade, tem JlOI' fundamento a livre llel:ociaçIo ClDleuva e re.;cr·se-4 pelas 00,,,,.
cstabelecid.:ts D<:Sla Lei.

Pmpafo 6nk:o. (VETADO)

pupos:

Azt. 2" •

Para efeitos deSlll lei, OI IrZbeIhadorc:s &lo IÜvididos DO' ooeguinte>

I ,Grupo I: tnlJallsadores perteDcmle$ a caleJOli..~ com da!lli-base lIOS _
ele setembro. janeiro e maio;
U • Grupo U: trabalhadores pertenoelltes a c:ategnr'.l15 com datas-base lIlJ'
meses de outubro, feVereiro e junllo;

. I · a COIDl'O.'Íçm ~ . conjunto de"be1lS e seMços ele que trata o an. .,. des::z
e OI cnltrilll ele revisio penódlc:a desta compoáçio;

.
~ : a lIIel!Jdologia de.aCeriçio memaI do CUSto dos produtos e ~
mcridol DO lIICI50 antenor, a ser rcalizada pelo IBGE.

. t li ·.A Comissto de que tnIia ~ artiso ~ insIalada no prazo múimo de
qaimle dias, a partir da public:açto desla Lei.
f 1!'. Compete ti instituições mencioDadas no caput e1este anign indieat .....
~r~ntante... bem como os respectivos IIIpleDlCS, sendo os mCS/tlOji nomeados peil
PrCSldente da Rep6bUc:a.
.
f 3"., Com b~ na pr!'POSla aprovada peJ~ Comissão T~eniea, O Pode:"
Excarn~o eoc:armDhari proJelo de leI ao QJt!iUS\O Nacional, dispondo sobre o valor. "
composlçio e a metodologia da arençto. meoszl do CUSto do conjunto ideal de bens e
,!,IYIÇ05. de que ln!ta o ano .,. desta le., _!In como sobre as reiJ1lS de reajusteI: •
IIStemiuc:a de cresc:unenlD gradual do salirio mfnimo.
.
I.~·.' O Ministtrio da Economia. Fazenda e J'JallCj~nto e a Pundaçir
Insll!Uto BrasilellO ~ Geogra!ia e Estatlstic:a fO/lltccrlo o IJ>oio neceu.1rio li<:
ftmciollõlmento da Comíssio TéClUea.
.
.

. Art. 10, A!t que entre em vigor a.1ei mc~ejonada no
!e9"ll1e5 cnlérios:

Iafjrio Dúnimo $Cri reaJUStadu segundo OI

f 3" do anig:> anterioc c
•

1 -(VETADO)

n . no m!s d. janeiro de 1992. o salário mínimo será reajustado pela \'Zrlaçto
aam:ulada do INPC no Quadrimesue antcrior, acrescido cumu}aríV4menre de percc:atua? dr
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~.Cl2'" (quatro inteiros

i dois

=ala o inciso anterior;

cent~simos por cenlo), e deduzidas as antecipações

de que

PROjETO DE LEI Nº 2.505, DE 1992

.

(Do Sr. Freire Junior)

m -(VETADO)

Inatitu1.o Dia Nacional do Garimpeiro.

An. 11 • O salário mlnimo borlÚio colTe.pond. a 11'22J) (um duzentos c viDte
'1\'05) do "alor do salário mlnimo e o salmo Illlnimo diário a 1/3ú (um u1n!B avos).

IAs

Pa.rál""afo único - Par.. os trabalhadore! que tenblltn p"?'r disposição legal O
nhimo de jornaca diária de trabalho em meno> de OilO tor",. o salmo mmimo serA igual
.., defimdo no .aput Geste artigo, multiplicado p<.. oilo t é"idióo por aquele mA>Jmr, lepl.

COMISSOES DE' EDUCAÇI\.O,CULTURA E DESPORTO; E DE

CONSTITUIÇI\.O E JUSTIÇA E DE REDAÇAo - ART.54)-(ART.
24,II)

An. 12 - É vedada a vinculaçio do salán~ minimo para qualqueT fim,
::ssaJvados os valores mlnimos dos bcneficos de prestação continuada da previ~nda

lDC:ial

a

CONGRESSO NACIONAL decrata:

An. 13 • (VETADO)
Art. la -

An. 14· (VETADO)

instituído o Dia Nacional do Garimpeiro, a

ser

comemorado na data da 2 de julho, anualmente.

An. 15 • (VETADO)

Esta Lei entra em vigor na data de sua

Art. 2D

An. 16· (VETADO)
An.17 - (VETADO)

Art. ,3'1 .. Revongam-s8 as

disposiç~es

publicaçã~

em contrário ..

An. 18· (VETADO)

An. 19 - Os valores expre5MlS em crJzeiros nas Leis nOs 8.212 e 8213. de 1991,
5<!700 r...jl'slados. pora a romocténcia setembro ót 1991. em 147;06% (cento e quarenta e
~ intC'iros e seis centc!s.imos Por cento).
.
An.20 • E.<Ia Lei entra em vigor na data de sua publio:açã~, produ::indo efeitos
ínanceíros a partir de I' de selembro ele 1991.
An. 21 - Revo8am-se as disposições em contrArio.

JUSTJflCACAO
D~ntre

a infinidade de atividades
econOa.1c•• praticadas no Brasil, nent)uma contribui tanto para atingirmos nossa atual extensão territorial como a do garimpeiro. 5sm ~le,muito provavelmente nosso País est~ria reduzido hoje a uma simples faixa de terra litoranOa.

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

Enfrentando toda ~orto de psrigos
culoa

~!!

PROJETO DE LEI

2.504, DE 1:992

COla

extraordinária coragem

8

8

determinação,

obst~-

o garim-

;peiro tenl ISido. até hoje, o desbra\lildor de nossas amplidões

(Do Sr. Freire Jíurlor)

d ••conhecidas.

·A história do garimpo no 8rasil sumpre '04

pl:Olbe a adoção de crianças trasll.,iras por estrangeiros
Dio residentes no território :1aeional e dá catrt1lLS prov,!

de.d. os primórdios de nossa colonização até os dias de

dências.

ja! uma história de co~bate à opressão e à t i r a n i a . '

IAs

COIUSSOES DE S~C;URIDADE S:CIAL E FAM~L:;"

E DE

~\'\_

C:lN~

'l'ITtlIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇ.;O - ART. 24, U)

Por isso, ao buscarmos um dia no

calendá-

r1o, pari dedicá-lo à memória do garimpeiro, veio-nos à me,!!
O.Congrmsao Nacional dacreta:

te • data de 02 de julho de 1720. quando o povo de Vila Rica, revoltado com os i.postos extorsivos cobrados

Art. la _ Fica t~rminantemfJ:lte ;:lroibida a ad:çlo, por est:a,g.iras nlo 'defini ti\lA-..nta r.sidon-:RS 8"1
c;ual: .. er
Unidade. do Território Naoional. d. crianças :raaiJ,.iras.

.ultlet~o

lia, onde se achava o Governador, Conde de Assumar. exigindo

própria

d.po~ição

8,

posteriormonte,

repr8ss~D

,"ena livres. "A ruvolta do quinto", como

.ati am,penhada em fazer um levantamento d. : .. antall crianças '.2ram adotadalS por es':.rangeiros
I

li

Br~H:'l,

lavadas par!: rora do

Europa. C:a, nínguem

i;-~r.

t. aa a\loluma o nurraro de rap:-;:s no 8rasil.

~-

.~tr~~;;:i

Iprat':'caJl'l :.:á-

r1ca d.e branco"s.
O objetivo, ~ortanto. das':.. proposi.io 41 ;] d.bir que aatrat)geiroa t'~dic.dQ. no Brasil adotem c~·i.anç.a
sileiras, • rim de le... ~-laa parlll o el.teriof. :
~ar.

proi-

bra-

dada da . .portor..

nossoa .compatriot...

Sal. das. Sa..

~a ••

aIO

comp::lrta:: ~ilhi5as

~••I:' u~.:..,\,

~\

IIJ" _

Da."~.do ~rBi r

de Fe-

enrorcado

8

esqullrtejado sem julgamento regular •
Atualllente o quadro não se modificou

mui-

to. A oprRBS!o 8 a d8pendAncia externa atingem os mesmos ni

vais do per!odo colonial. Por outro lado, a IIxecução bárbara de Felipe dos Santos não nos parece mais desumana
que
as atrocidades praticadas nos di;,!! de hoje pelo aparelho de
r~pra.alo.

Te::::.tório br3•

.ilha.a da 'Iras hu~an:ls. Nlo houve n•• havllrá j8:.'~iilis necllsal-

oa

tornou conheci-

l'1pe dos Santos. principal líder do movimento,

adm.isaí\. al. :::-

1'01 tanham sido r.~:.ados por ;'~escrupuloe05 : ...a

0&

do D apisódio, terminou tragicamente com o martírio

que l.lti"";:-en.

tanto, que muitos c::s meno'ras -adotados" pc: :asa.ia

.11eiro , imlnsamente ;rand. a ricc

im-

placável das rorças coloniais punhã um fim ao sonho dos ho-

Ainda agc:a a impref"!! noticia qUi! a Polícia Fe::::al

• aspacialmente para

a

do governo provincial.

Alguns dias mais tarde, a

J U 5 T I F 1. .( • C R O

em

astimada em corca de mil pessoas, a Ribeirão do Car-

• d ••• tiv.çlo da estrutura fiecal,

AJ;t. 2a '_ E!lta Lei entra em vi;:J1' na data de sua
revogadas as di!l~aai;:.i .em cr::ntr~:;'o.

pela Co-

roa Portuguesa, sobre a produção de ouro. dirigiu-se.

'

Nada disso, contudo, induz o

homem do ga-

e!lmoreciment~~ em sua luta sem tréguas rumo

~

Sala da. 5e •• •• , em

/9/t'z fiz ~ .~.
D.puhdo

J{nior

aos

inu'ltoráveis da história.

rúJ». UNt'
"\
rIRE
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PROJETO !lE LEI l\l!! 231M, DE 1992
(Do Sr. Freire Junior)
Altera a redação do artigo 50 da Lei nO 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, que -dispõe' sobre 08 registros públicos

• 2.- - Os tI)(~ de rintt Ir um anos e maiores de dezoito InC"'> Pf'<'kr.'
pe"1q.lmenlt t isentos de multa. "querer o rc,;slro rlc seu nascimento,
I J." - E. facultado.os nascidos anteriormente J obri'JtOr1cd.d~ do rr,ntr
..ni1 rcqucrrr. istntOl dt multi .• inscriçlo de leu Usc1mento.
I 4." - Aos brasileiros nucidos no es.tnnaeim K aplicar' o disr""lC' nf"\'"
.ni,,,* rnsJhadas 15 prncríçõe's kiais relativas lOS unsulados.

• dá outras providincias-1O
IAPEII51!:-SE AO PROJETO DE LEI 110 2. 495, DE 1992) o.

o CangreBso

Macion.l decreta:

,,~t.. 1Q _ Q caput

do arto 50 da Lei nQ 6.015. de 31 d. deztlm-

bra de 1973, passa a ter a !seguinte redaçAo:

PROJETO DE LEI N2 2.&07, DE 1992
(Do Sr. Freire Júnior)

"Art. SO _ Todo nascimento que ocorrer no t8rritória
n.cio~l deverá 8er dado a registro,
no
local d. do~i~!lio dos pais ou da ocorr8ncia do paTto, dentro do prazo de quinze dias, ampliando-se ati
trll meses p8t'1II os lugares distantes maia. de trinta

qul10fletros dói sede do cartório".
Art. 21l _ Esta lei entra lun vigor na data d. eua publicaçAo r.!,
vogando-a8 as disposições em contrário.

Disciplina as operações de consórcios
para a aquisição de bens de qualquer natureza e dá outras providências.
(Apense-se
de 1991.)

ao Projeto de Lei

n~

1.942.

JUSTIFICACAG

o
o rlgistro civil' de elevado interesse
, • • •ndo cbrigaçã::t legal, há di. se criar todas as
para

.IU

público "
racilidadea

implemento.

A•• ia , que. própria lei m::tdificada prevê,
••u art. 3D, • isanç30 de Imolumentos para as pessoas
VadaR\lntla pobres.
Na estlira de55ii raciocínio pretendo, com

••
co.pro-

a alt..ra·

çla ora proposta, rocultar • reali%8çlo do registro do nasci••nto tambúm no local de domicilio dos pais, evitando tranato,E.
no. di' qUI temos tidos not!ci!s, morJrlente no interior brasila!
roo dentre 85 classes rumos favorecidas.

lato posto, con:lamo meus pares a acolherem a
prl••nte ptoposiçlo, na cu'rteza ds estarmos contribuindo
para o
aprJ:lloral'llnto de nossas instituiçi5es jurídicas.

,

/9/'"~~SI,

,

O"putado

~rEI~E~~N~

LEGJSLAÇ),O CITADA. ANEXADA PELA COORDENACAo
DAS COMJSSOES PERMANENTES

UUI." "'15-DE31 DE DEZEMnODE 1973

D1SPOE SOBRE OS REGISTROS POBl.Ims E DA
Ol11ltAS PROVIDENcIAS.
-~--

'I1T\lLO D.

-

-'--

no UGIS1ll0 CIVD. DE PESSOAS MA'l'll1tAJS

CAPITULO IV -

DO NASCIMENTO

An. !oi) - TodouSC'immlo qur Ol."orrrr no tcrritório nacionar dtH':' ~tr dt.'
• tr,iSlfO CVttado). no !v'u em que tiver ocorrido o parto (V",.do), dtnlf'L' 4,,'" rrl.lt
,\ç "uin/c dlU. ampli&ndo-se .~ ttflo mt1-e\ plf'l os hlp~5. dis.I,ntrs ma i... df trir,u.
quíliinte'If'''' da s.e~ do cartbrio.
.
• 1,- - Oio Jndios. enquanto nlo inrelT&dos. nlo esllo obri,ldo). in"':'''1
.tu n"",,·iJil.tnlo. Este pode" K1' feito ern livro próprio do 6'&10 federal dt asShltrln.
lOS fndiui.

Congresso Nacional decreta:

Art.
1~
A constituição e o funcionamento
de consórcios que objetivem a formação de
poupança destinada à aquisição de bens móveis duráveis e imóveis, dependerá de autorização do Banco Central do Brasil.
§ 1~ As pessoas reunidas pela Administração do consórcio, firmarão contrato de
adesão,
do qual constarão as condições
fixadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 2~ O consorciado contemplado será notificado em. até 30 dias contados da data
do sorteio ou do lance vencedor .

§ 3 Q O consórcio encerrado providenciará a entrega regular dos bens e o pagamento, em até 30 dias, dos saldos relativos às operações do grupo.
§ 4 Q A inadimplência será
clusão do grupo, importando
cia, entendendo-se como tal
ção do pagamento de duas
consecutivas.

motivo de exem desistêna não efetuacontribuições

§
5 Q Na hipótese do § 4 Q • aos consorciados desistentes ou excluídos, bem como
aos seus herdeiros e sucessores. serão
devolvidas as quantias pagas anteriormente, corrigidas monetariamente.

Art.
2 Q O consorciado não estará obrigado
a pagar a diferença de preço que ocorre após
a data da assembléia em que foi contemplado.
Art.
3 Q O consorciado poderá utilizar a
carta de crédito,
livremente,
deixando de
adquirir o bem sorteado.
Art. 4 Q Se não houver disponibilidade do
bem sorteado, no prazo previsto no § 2 Q do
art.
1~
desta lei. será assegurado ao consorciado o recebimento de um cheque, no valor do bem.
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Art. S& O consorciado poderá transferir a
terceiros o seu contrato de participante do
grupo, na forma regulamentar.
Art. ~A O Poder Executivo expedirá regulamento à presente lei, no prazo de 60 dias a
contar da data de sua pUblicação.

Art.
8
contrário.

A

Revogam-se

as

disposições. em

..Justificação
A legislação relativa aos consórcios achase desconpassada com a realidade e expõe os
consorciados aos desmandos da maioria das
administradoras, com flagrante violação do
princfpio da livre disponibilidade do seu
patrimônio, descumprindo os prazos de entraga dos bens. aumentando abusivamente os seus
valores, cobrando "taxas extras"" exorbitantes. enfim, atentando contra os direitos de
cidadania.
Esta iniciativa pretende disciplinar as
atividades de tais administradoras, permitindo, inclusive, que as cartas de crédito
sejam transferidas em cheques os quais os
participantes dos grupos poderão utilizar
livremente, liberando-os da obrigatoriedade
de
adquirirem o bem sorteado. A idéia
tornará o consórcio uma espécie de poupança,
reajustada de acordo com a variação do
preço do produto comercializado, na conformi dade do regu 1 amento a ser ba i x/ido pe lo Poder Executivo.
Vale ressaltar que o Código do Consumidor
não trata convenientemente dos consórcios.
embora, no art. 53, esteja contemplada a hipótese prevista no § 5 A do art. 1 A desta
iniciativa.
Esta a justificativa da proposição que
submetemos ao alvitre dos nossos ilustres
Pares.

.

SEÇÃO II
Das Cláusulas Abusivas

.

.

Art. 53. Nos contratos de compra e venda
de móveis ou imóveis mediante pagamento em
prestações,
bem
como
nas
alienações
fiduci~rias em garantia, consideram-se nulas
de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em
beneffcio do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e
a retomada do produto alienado.
§ iA (Vetado.)
§ 2 A Nos contratos do sistema de consórcio
de produtos duráveis, a compensação ou a
restituição das parcelas quitadas, na forma
deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os
prejufzos que o desistente ou inadimplente
causar ao grupo.

§
3A
OS
contratos
de
que
trata
o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente nacional.

............................................
.
.
PROJETO DE LEI Nº 2.508, DE 1992
(Do Sr. Costa Ferreira)
de~a

crime de apropriação indébita a retenção d,2
losa do salário, regulando o disposto no inciso X do
artigo 79 da Constituição Federal.

Cor'

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 3.943. DE 1989)

NA 8.078, DE

11

RACIONAl decreta:

1992.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES
LEI

.

,

o C~N~RESSO
Sala das Sessões, 19 de fevereiro de
Deputado Freire ..Júnior.

DE SETEMBRO DE 1990

Art. 1; ~ cOll3iderado ,na forma do inciso X, do
art. 7;, da Co""tituição, crime de apropriação indébita, punível na forma d~ art. 16f, do Código Penal,

a

retenção dolosa do salário do trabalhador por parte da

Dispõe

sobre a proteção do consumidor

e dá outras providências.

em,presa.

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

Art. 2; Esta lei entra em vigor na data de 9""
publicação.

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidclr

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

4439

CAPÍTULO VI
Da Proteção Contratual

7A

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

Sábado 21

Art. 3; Revogan-se as dis;>osições

trário •

em

con
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:.:uitas e::presas -feliz::ente minoria no conte!

te empre9ari~1 n~cional - ine9crupu1os&~nte retém De
salários dos seus e~pregados, dolosa::ente, a fim
fazere~

aplicações no ~ercado financeiro.
O legisl~dor cor~tituinte, consciente

de

o dispositivo consubstanciado no inciso X, do art.

Art. J68. Apropriar-se de coisa alheia mbvel. de que tem ti posse ou I: dctC::DÇ,"o:
Pena - redusl.o, de I (um) a 4 (quatro) an05. e multa.
Au....nlo de pena
I I ~ A pena ~ aumentada de um terço, quando o agente recebeu ". coisa:
I - em depósito necessirio;
11 - na qualidade de tUlor. curador, síndico, liquidatário~ inventariante, (esta·
menleiro ou depositirio judici.l;
111 - érn raüo de oficio, ernprc~(l ou plllll..o,;Af~.

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

t

7~,

considerando cri::e, na forma de lei, a retençiio dolosa do sallÚ'io.

(Do Sr. Zaire Rezende)

Dispõe sobre
Professores do
providências.

sa iüportante disposir;ão constitucional seja regula",.ntada por lei ordinária, a fi", de que tenha a i!!

o Congresso Nacional decreta:

Justifica-se, assim, a proviãência alvitr~
da neste pro jetado, que considera a retenção dolosa de salários com crime de apTO priação indébita.

d~B

da Ordem dos
di
outras

24, I I)

d~

reitoB dos trabalhadores.

Sala

a criação
Brasil
e

(Às Comissões de Trabalho. de Administração e Serviço Público; de Educação.
Cultura e Desporto; e de Constituição e
Justiça e de Redação _ art. 54)
(Art.

Torna-se necessário, por conseguinte, que e,!!

dispensável eficácia e efetivamente proteja os

.

PROJETO DE LEI N2 2.509, DE 1992

dessa

prática criminosa, inscreveu, no texto da lei l:aior
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Sessões,aos).'1 h...

~tJ{"""''- A .e"r "I 2.

~~
Deputauo COSTA F:::R.'lElRA
LEGISLAC~O

CITADA, ANEXADA P~cACOORDENACAO
DAS COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988 .
tttuloU

DOS DlRElTOIl E GARAI'l1lAS FlINDAMEl'ITAIS

Art. 1~ É criada a Ordem dos Professores
do Brasil, com a finalidade de fiscalizar o
exercício do magistério e promover a defesa
da categoria dentro dos princípios normativos que disciplinam a profis'são no País. em
todos os níveis e modalidades de ensino e
pesquisa.
Parágrafo único. Incluem-se no exercício
do magistério a docência e as atividades educacionais imprescindíveis ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, tais
como as efetivadas pelos especialistas em
êducação.
Art. 2~ A Ordem dos Professores do Brasil
constitui uma autarquia federal com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, financeira e patrimonial. vinculada ao Ministério do Trabalho e
da Previdência Social.
Art. 3~ A Ordem dos Professores do Brasil
exerce as suas funções através dos seguintes
órgãos:
I

Capltulo •

Conselho Federai;

!lOS DIREITOS SOCIAIS

11

Art"': 7-· Sio direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. aSi'm
dt outros que w~m. m~JJloija·de sua condição social:
x - proteçilo do SlI16rio na forma da
me sua rf1ençiio dolosa.

~i.

con$lituindo cri.

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

Conselhos Regionais.

Art. 4~ O Conselho Federal da Ordem dos
Professores do Brasil terá sede e foro no
Distrito Federal e Jurisdição em todo o território nacional e os Conselhos Regionais
terão sede e foro nas capitais dos Estados,
bem como no Distrito Federal .

CODIGO PENAL

DECRETO-LEI N? 2.848. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
TiTULO 11

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÓNIO
CArlTUW V

DA APROPRIAÇÃO INDEBlTA
Apropriaçio

Ind~blta

Parágrafo único. Será permitido, considerando-se o número existente de profissionais
do magistério e a critério do Conselho Federal. que um Conselho Regional tenha Jurisdição em mais de uma unidade da Federação.
Art. 5~ O Conselho Federal da Ordem dos
Professores do Brasil compõe-se de 12 (doze)
membros efetivos e igual número de suplen-
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teso eleitos por escrutínio secreto e maioria absoluta de votos em Assembléia de Delegados dos conselhos Regionais.
'I ~

O mandato dos consel hei roSo tem a duração de 2 (dois) anos, permitida a recondução uma vez.
§

A
Assembléia
de
que
trata
o caput deste artigo é constituíd"l por delegados credenciados pelos Conselhos Regionais, em número proporcional ao de profissionais inscritos, percentual a ser fixado
pelo Conselho Federal.
§

2~

§ 35/. A Assembléia de Delegados convocada
para a composição do Conselho Federal reúnese, preliminarmente, para exame, discussão,
aprovação e registro das chapas concorrentes. realizando as eleições 24 (vinte e quatro) horas após a sessão preliminar.
§ 4~ O Conselho Federal que faltar a qualquer reunião é substituído na mesma pelo suplente, desde que haja comunicação antecipada do faltante.
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taxas, multas e demais emolumentos a serem
cobrados pelos Conselhos Regionais;
XII _ aprovar os orçamentos e as suplementações, bem como autorizar a abertura de
créditos adicionais;
XIII
promover diligências, inquéritos,
auditorias e inspeções relativas ao funcionamento dos Conselhos Regionais e adotar medidas para sua eficiência e regularidade;
XIV _ intervir nos Conselhos Regionais no
caso de irregularidade na administração ou
de atraso no recolhimento da renda devida ao
Conselho Federal;

XV
autorizar a aqulslçao e alienação de
bens imóveis, aplicação de disponibilidade e
demais transações que impliquem em mutação
de seu patrimônio;
XVI _ apreciar e emitir parecer conclusivo
sobre balanço e prestação de contas a que
esteja obrigado;

Art. 6~ São atribuições do Con:se1ho Federal da Ordem dos Professores do Brasil:

XVII _ publicar orçamento anual e atos referentes a créditos adicionais, bem como relatório de suas atividades;

I _ exercer função normati va. ó:ltravés dos
atos necessários à orientação, supervisão e
disciplina do exercício do magistério em
todo o território nacional;

XVIII
contratar e demitir pessoal administrativo necessário ao bom funcionamento
do Conselho federal;

II _ supervisionar a fiscalização do exercício profission~l em todo o território naci onal ;

XIX
colaborar com os poderes públicos.
das três esferas de Governo. e instituições
públicas ou particulares, no estudo e equacionamento de problemas e reivindicações relacionadas com a profissão;

III
criar e dispor, ouvidos os Conselhos
Regionãis, sobre o Código de Ética Profissional;
IV _ eleger dentre 05 seus membros. o seu
Presidente. Vice-Presidente, Secretário e
Tesoureiro;
V

elaborar seu regimento interno;

VI _ examinar e aprovar 05 regimentos internos dos Conselhos Regionais, sugerindo as
modificações necessárias à manutenção da unidade de ação;
VII
fixar a jurisdição e promover a organização e instalação dos Conselhos Regionais;
VIII
conhecer e dirimir dúvidas e problemas suscitados pelos Conselhos Regionais
e prestar-lhes assistência técnic,a permanente;
IX _ julgar os recursos das decisões dos
Conselhos Regionais. inclusive nos casos que
firam o Código de Ética Profissional;
X
instituir o modelo de documento de ident 'I dade prof i 50S i ona 1 ;
XI
fixar, apreciadas as propostas dos
Conselhos Regionais, o valor das anuidades,

XX
convocar e realizar encontros. dos
Conselhos Federal e Regionais para estudar e
debater assuntos referentes à profissão;
XXI _ promover a unidade de ação dos Conselhos Regionais;
XXII
anular os atos dos Conselhos Regionais que estiverem em desacordo com a legislação vigente;
XXIII
resolver os casos omissos na legislação vigente sobre o exercício profissional, respeitados os direitos das demais
profissões regulamentadas;
XXIV
expedir os atos que se tornarem
necessários à fiel interpretação e execução
desta lei;
XXV _ propor ao Governo Federal emendas ou
alterações do regulamento desta lei.
Art. 7~ Os Conselhos Regionais da Ordem de
Professores do Brasil têm idêntica composição à do Conselho Federal, e seus membros
efetivos e suplentes são eleitos pelo sistema de eleição direta. por meio de voto pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais registrados no respectivo Conselho.
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§
1~ O mandado dos Conselheiros tem a duração de 2 (dois) anos. permitida a recondução uma vez.
§
2~
Os profissionais que se encontrarem
fora da área de jurisdição do órgão regional. por ocasião da eleição. poderão colocar
seu voto em envelope fechado. remetendo-o
por carta ao Presidente do Conselho Regional
respectivo.
§
3~
Os votos por correspondência só são
computados se entregues ao Conselho Regional
até o momento da abertura dos trabalhos da
eleição a que se destinam.

§

Aplica-se pena de multa em importância não excedente ao valor da anuidade ao
profissional que deixar de votar sem causa
justificada.
4~

§ 5 Q são dispensados das obrigações de votar os profissionais remidos e os que estiverem no exterior.
§ 6~ Nas Reuniões dos Conselhos Regionais.
os membros efetivos podem ser substituídos
por suplentes. desde que haja prévia comunicação do Conselheiro faltante.

Art. 8~ são atribuições dos Conselhos Regionais da Ordem dos Professores do Brasil:
I _ cumprir e fazer cumprir as disposições
da legislação e das normas baixadas pelo
Conselho Federal;
11 _ registrar os profissionais em exercício em sua jurisdição e expedir o respectivo
documento de identidade profissional;
111 _ fiscalizar o exercício profissional
na área de sua jurisdição. representando às
autoridades competentes sobre os fatos ~ue
apurar e cuja solução ou repressão não seja
de sua alçada;
IV
eleger. dentre os seus membros, o seu
Presidente. Vice-Presidente, Secretário e
Tesoureiro;
V
elaQprar o seu regimento interno e
propor, se for o caso, as alterações para
aprovação do Conselho Federal;
VI
funciqnar como Tribunal Regional de
Ética Profissional, julgando infrações e aplicando penalidades;
VII
propor ao Conselho Federal o valor
das anuidades;
VIII _ arrecadar anuidades, multas, taxas,
emolumentos e demais rendimentos e adotar
todas as medidas destinadas à efetivação de
sua receita;
IX _ promover, perante o juizo competente,
a cobrança das importâncias correspondentes
a anuidades, taxas, emolumentos e multas,
esgotados os meios de cobrança amigável;
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X _ destacar e transferir ao Conselho Federal a respectiva participação nas arrecadações do Conselho Regional de acordo com a
legislação vigente;
XI
elaborar proposta orçamentária.
submetendo-a à aprovação do Conselho Federal, bem co~o as suplementações, quando for
o caso;
XII
propor e submeter à autorização do
Conselho Federal a abertura de créditos adicionais;
XIII
propor ao Conselho Federal a
sição e alienação de bens imóveis,
como a aplicação de disponibilidades
rentes às transações que impliquem em
ção patri moni a 1 ;

aquiassim
refemuta-

XIV
emitir parecer sobre o balanço e a
prestação de contas a que esteja obrigado.
encaminhando-os ao Conselho Federal;
XV _ submeter ao Conselho Federal relatórios anuais de suas atividades;
XVI _ divulgar. periodicamente, a relação
dos profissionais registrados;
XVII _ contratar e demitir o pessoal administrativo necessário ao bom funcionamento
do respectivo Conselho;
XVIII _ propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento das atividades do sistema de fiscalização do exercício profissional;
XIX _ escolher os delegados que constituem
a Assembléia de Delegados dos Conselhos Regionais para eleição do Conselho Federal;
XX
aceitar a colaboração de entidades
profissionais afins, visando a proteger e
dignificar o exercício do magistério.
Art. 9~ Os Conselhos Federal e Regionais da
Ordem dos Professores do Brasil são administrados por Diretorias compostas de Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro, eleitas pelos respectivos Conselhos.
Parágrafo único. Ao Presidente dos Conselhos Federal e Regionais compete presidir as
sessões
dos
respectivos
Conselhos.
representá-lo judicial e extrajudicialmente.
velar pelo decoro e pela independência dos
Conselhos da Ordem dos Professores do Brasil
e pelo livre exercício legal dos direitos
dos seus membros.
Art. 10. O exercício de mandato de membro
dos Conselhos Federal e Regionais da Ordem
dos Professores do Brasil. 'assim como a respectiva eleição. ficam subordinados ao preenchimento dos seguintes requisitos e condições básicas:

Março de 1992
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cidadania bras{leira;

11 _ habilitação profissional na forma da
legislação em vigor;
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§ 2~ A Assembléia Geral dos Professores
pode ser convocada:

a) pelo Presidente do Conselho Regional;

111 _ pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos;

b) por um
Regional;

IV
efetivo exercício do magistério há
mais de cinco anos ininterruptamente.

c) por metade mais um dos professores inscritos no respectivo Conselho Regional;

Parágrafo único. É permitida uma reeleição
para os membros dos Conselhos Federal e Regionais da Ordem dos Professores do Brasil.

d) por determinação do Conselho Federal da
Ordem dos Professores do Brasil.

Art. 11. A extinção ou perda de mandato do
membro do Conselho Federal ou dos Conselhos
Regionais da Ordem dos Professores do Brasil
ocorrerá em virtude de:
I _ renúncia;
I I _ superveni ênci a de causa dl~ que resulte a inabilitação para o exercício da profissão;

111
condenação a pena superior a 2
(dois) anos, em face de sentença transitada
em julgado;

IV
destituição de cargo, função ou emprego, relacionada à prática de i:ltO de improbidade na administração pública ou privada, em face de sentença transitada em julgado;
V
ausência, sem motivo justificado, a 3
( três) sessões consecut i vas ou ,9 6 (se i s )
intercaladas em cada ano.
Art. 12. O exercício dos mandatos dos membros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais da Ordem dos Professores do Brasil
não será remunerado.
Parágrafo único. Não serão consideradas
faltas ao serviço as horas dedicadas pelos
Conselheiros no exercício de selJS respectivos mandatos.
Art. 13. O exercicio do cargo de membro do
Conselho Regional é incompatível com o de
membro do Conselho Federal da Ordem dos Professores do Brasil.
Art. 14. O Conselho Federal e os Conselhos
Regionais da Ordem dos Professores do Brasil
não poderão deliberar senão com a maioria de
seus membros.
Art. 15. Na área de jurisdição de cada
Conselho Regional da Ordem dos Professores
do Brasil, há uma Assembléia Geral dos Professores, constituída por todos os professores inscritos, em dia com suas obrigações.

terço

dos membros do Conselho

§ 3~ Em qualquer caso, a convocação da Assembléia Geral dos Professores deve ser feita
com,
no mínimo 5 (cinco) dias de
antecedência.
§
4~ A Assembléia Geral dos Professores é
dirigida pela Diretoria do respectivo Conselho Regional.

§ 5~ A Assembléia Geral dos Professores
reúne-se, em primeira chamada, com a presença da maioria absoluta de seus membros, e,
em seguida, com qualquer número de professores presentes.
Art. 16. São atribuições das Assembléias
Gerais dos Professores:
I _ examinar e aprovar o relatório anual e
a prestação de contas do respectivo Conselho
Regiona 1 ;

11
deliberar sobre questões ou consultas
que lhe forem submetidas pelo respectivo
Conselho Regional;
111 _ aprovar programação mínima a ser desenvolvida pelo respectivo Conselho Regional,
destinando os necessários recursos
orçamentários para tal fim.

Parágrafo único. As deliberações das Assembléias Gerais dos Professores são tomadas
por maioria de votos dos presentes.
Art. 17. São inscritos na Ordem dos Professores do Brasil através do Conselho Regional sob cuja jurisdição se achar o local
de sua principal atividade, os profissionais
legalmente habilitados ao magistério, cujos
títulos de diplomas tenham sido registrados
no Ministério da Educação ou órgão estadual
competente.

A Assembléia Geral dos Professores

pàrágrafo único. Os profissionais formados
no exterior podem increver-se na Ordem desde
que apresentem títulos hábeis ou diplomas
devidamente revalidados no País, observados,
conforme o caso, as demais exigências prescritas nesta lei.

a) ordinariamente,
uma vez por ano;
b) extraordinariamente, sempre que se fizer
necessário.

Art. 18. A Ordem aceita a inscrição, a título precário e para exercício em determinadas regiões ou níveis de ensino, de docentes
que não préencham as condições previstas em

§

1~

reúne-se:
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lei. desde que o Ministério da Educação ou
órgão estadual competente declare a carência
de profissionais habilitantes na localidade.
Parágrafo unlCO. A inscrlçao feita nas
condições estabelecidas no caput deste artigo
tem
validade por 2 (dois) anos.
prorrogáveis mediante nova declaração expressa dos órgãos competentes.
Art. 19. A prova de formação profissional
exigida em lei e de haver apresentado o diploma ou título hábil para registro no órgão
competente admitirá o professor à inscrição
provisória. pelo prazo de um ano. renovável
a critério do Conselho Regional. mediante a
comprovação
de
não
ser o interessado
responsável pela dilação do registro.
Art. 20. A inscrição na Ordem dos Professores do Brasil é formalizada mediante requerimento do interessado ao Presidente ao
Conselho Regional respectivo. com a apresentação dos seguintes documentos:
I

prova de capacidade civil;

II
diploma registrado. ou habilitação
equivalente. nos termos desta lei;
III
~ítulo
eleitoral e certificado de
quitaçãõ com o serviço militar, quando for o
caso.
Parágrafo úhico. No caso de recusa da inscrição na Ordem, o candidato tem o prazo de
15
(quinze)
dias para apresentação de
recurso.
Art. 21. Aos profissionais inscritos na
Ordem dos Professores do Brasil de acordo
com esta lei, é fornecido documento de identidade profissional, conforme modelo constituído pelo Conselho Federal, habilitando-o
ao exercício do magistério.
§ i~ A exibição do documento de identidade
profissional pode sempre ser exigida par
qualquer interessado. para fins de verificação da habilitação profissional.
§
2~
No caso de exercício temporário do
magistério em região diversa daquela em que
se inscreveu, o profissional deve apresentar
seu documento de identidade profissional
para ver visado perante o Conselho Regional
daquela jurisdição. .

§ 3~ Se o exercício da profissão passar a
ser feito de modo permanente em outra jurisdição. assim entendido o exercício do magistério por um período anual, o profissional
fica obrigado a inscrever-se no respectivo
Conselho Regional daquela juriSdição.

Art. 22. O exercício do magistério, em
quaisquer níveis ou modalidades de ensino e
pesquisa, em estabelecimentos públicos ou
particulares, é privativo dos profissionais
habilitados na forma da leg~slação vigente e
regularmente inscritos na Ordem dos Professores do Br"as i 1 .
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Art. 23. Os profissionais registrados de
conformidade com o disposto nesta lei, são
obrigados ao pagamento de uma anuidade ao
Conselho
Regional
a
cuja
jurisdição
pertencerem.
§ 1~ A anuidade a que se refere este artigo será devida a partir de 1~ de janeiro de
cada ano, salvo a primeira, que será devida
no ato do registro dos profissionais.
§
2~
O pagamento da anuidade após 31 de
março terá um acréscimo de 20% (vinte por
cento) a título de mora e será corrigido
monetariamente.
§
3~
O profissional ausente do País não
fica isento do pagamento da anuidade, que
poderá ser paga, no seu regresso, sem acréscimo dos 20% (vinte por cento) referidos no
parágrafo anterior.

Art. 24. Embora legalmente. inscrito, será
considerado no exercício ilegal do magistério, o profissional que não esteja em dia
com o pagamento de sua respectiva anuidade.
§ 1~ O pagamentro da anuidade devida Somente é aceito após verificada a ausência de
quaisquer débitos concernentes a multas, taxas ou anuidades de exercícios anterióres.
§ 2~ É automaticamente cancelada a inscrição do profissional que deixar de efetuar o
pagamento da anuidade a"que tiver sujeito
durante 2 (dois) anos consecutivos, sem prejuízo da obrigatoriedade do pagamento da
dívida.

Art. 25. Os Conselhos Regionais da Ordem
dos Professores do Brasil cobrarão taxas
pela expedição ou SUbstituição do documento
de identidade profissional.
Art. 26. Os valores das anuidades, taxas,
multas ou quaisquer emolumentos, cuja cobrança esta lei autoriza, são fixados pelo
Conselho Federal, ouvidos os Conselhos Regionais da ordem dos Professores do Brasil.
Parágrafo único. Ao fixar o valor das anuidades, o Conselho Federal estabelece limites de acordo com a capacidade econômica
dos inscritos.
Art. 27. A renda do Conselho Federal da
Ordem dos Professores do Brasil é constitufda de:
I _ um décimo das anuidades cobradas pelos
Conselhos Regionais;
II _ doações e legados;
III _ subvenções dos Governos Federal, Estaduais e Municipais;
IV _ rendas patrimoniais ou eventuais.
Art. 28. A renda dos conselhos Regionais
da Ordem dos Professores do Brasil é constituída de:

· Março de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

I
nove décimos das anuidades cobradas
aos profissionais inscritos;
II _ taxas, multas e emo1umentlDS;
111 _ doações e legados;
IV
subvenções dos Governos Federal. Estaduais e Municipais;
V

rendas patrimoniais ou eventuais.

Ar~.
29. A renda dos Conselhos Federal e
Regionais só pode ser aplicada na organização e funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional, em serviço de caráter assistencial, quando solicitado por entidades sindicais. bem como no
aprimoramento profissional previsto no art.
35 desta lei.

Art. 30. As contas dos Conselhos Federal e
Regionais da Ordem dos Professores do Brasil
são prestadas aos Tribunais de Contas da União ou Estados, conforme a lei.
Art. 31. Constitui infração disciplinar:
I _ transgredir preceito do Código de Ética Profissional;
11 _ exercer a profissão. quando impedido
de fazê-lo ou facilitar. por qUcllquer meio.
o seu exercício aos não inscritos ou leigos;
111 _ violar o sigilo profissional;
IV _ praticar qualquer ato, no exercício
da atividade profissional. que a lei defina
como crime ou contravenção;
V _ não cumprir, no prazo assinalado. determinação emanada de órgão ou autoridade do
Conse1ho Reg i ona 1. em ma tér i a dEl competênc i a
deste, após·regularmente notificado;
VI
deixar de pagar, pont.ualmente. ao
Conselho Regional. as contribuições a que
está obrigado;
VII _ manter conduta incompatível com o
exercício da profissão.

Parágrafo único. As faltas são apuradas
levando-se em conta a natureza do ato e as
circunstâncias de cada caso.
Art. 32. As penas disciplinares aplicáveis
pelos Conselhos Regionais são as seguintes:
I

advertência confidencial;

11 _ repreensão;
111
multa equivalente a até 10 (dez) vezes o valor da anuidade;
suspensão do exercício profissional
pelo prazo de até 3 .(três) anos;
IV

_

V
cancelamento da inscrição e proibição
do exercício profissional.
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§ 1~ Salvo os casos de gravidade manifesta
e reincidência. a imposição das penalidades
obedece à graduação deste artigo, observadas
as normas estabelecidas pelo Conselho Federal para disciplina do processo de julgamento das infrações.
§ 2~ Na fixação da pena são considerados
antecedentes profissionais do infrator, o
seu grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes e as conseqüências da
i nfr'ação.
§ 3~ As penas de advertência, repreensão e
multa devem ser comunicadas ao infrator pelo
Conselho Regional, em ofício reservado, não
se fazendo constar dos assentamentos do profissional·
punido,
senão
em
caso
de
reincidência.

§ 4~ As denúncias somente podem ser recebidas quanto assinadas, declinada a qualificação do denunciante. e acompanhadas da indicação dos elementos comprobatórios
do
alegado.

Art. 33. Da imposição de qualquer penalidade, cabe recurso. com efeito suspensivo,
ao Conselho Federal:
I
voluntário, no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da ciênc~a da decisão;
11
ex officio, nas hipóteses dos incisos
IV e V do artigo anterior desta lei, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da decisão.
§
1~
É lícito ao profissional punido requerer. à instância superior. revisão do
processo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da punição.
§
2~
Além
do
recurso
previsto
no caput deste artigo. não cabe outro de natureza administrativa. assegurada aos interessados a via judicial.
Art. 34. Aos servidores dos Conselhos Federal e Regionais da Ordem dos Professores
do Brasil aplica-se o regime jurídico da
Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar.

Art. 35. Os Conselhos devem estimular, por
todos os meios. inclusive concessão de auxílio. segundo normas aprovadas pelo Conselho
Federal, as realizações de natureza cultural
e técnico-científica. visando ao aprimoramento profissional e à classe.
Art. 36. Os casos omissos verificados na
execução desta lei são resolvidos pelo Conselho Federal da Ordem dos Professores do
Brasi 1.
Art. 37. A apresentação do documento de
identidade profissional de que trata o art.
21 é exigível· a partir de 180 (cento e oitenta) dias de instalação do respectivo Conselho Regional da Ordem dos Professores do
Brasil.
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Art. 38. O primeiro Conselho Federal da
Ordem dos Professores do Brasil será instalado dentro de 90 (noventa) dias a contar da
vigência desta lei.
Parágrafo único. O primeiro Conselho Federal a que se refere este artigo será eleito
por uma Assembléia constituída por delegados
indicados pelas Associações ou Sindicatos
Representativos do magistério, devidamente
habilitados para o exercício da profissão,
inscritos nas respectivas entidades e no
pleno gozo de seus direitos, obedecendo à
seguinte proporcionalidade:
I
tor;

até 2.000 filiados: um delegado elei-

11 _ até
eleitores;

4.000 filiados: dois delegados

111
até 8.000 filiados: três delegados
eleitores;
IV
até 16.000 filiados: quatro delegados
eleitores;
V
até 32.000 filiados: cinco delegados
eleitores.

Art. 39. Os membros dos primeiros Conselhos Regionais da Ordem dos Professores do
Brasil serão designados pelo Conselho Federal, em caráter provisório, dentre os indicados pelas Associações e Sindicatos representatiVOS do magistério.
Parágrafo único. Os primeiros Conselhos
Regionais devem tomar a seu cargo a instalação em definitivo deste órgão da Ordem dos
Professores do Brasil.
Art. 40. O Poder Executivo regulamentará a
presente lei, no prazo de 90 (noventa) dias
após sua publicação.
Art. 41. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 42. Revogam-se as disposições em
contrário.
~ustificação

O projeto de lei que ora submetemos à apreciação do Congresso Nacional tem por objetivo criar a Ordem dos Professores do Brasil, com a finalidade de fiscalizar o exercício do magistério e promover a defesa cesta categoria profissional.
Não é a primeira iniciativa ocorrida na
Câmara dos Deputados com este objetivo. De
fato, cinco projetos de lei já foram oferecidos ao Congresso Nacional para criação de
Ordem dos Professores do Brasil, sendo o
primeiro deles datado de 1957 e o último, de
1984. Um deles, o Projeto de Lei n~ 311, de
1979, do então Deputado Alcir Pimenta, che-

Março de 1992

gou a ser aprovado nesta Casa, tendo sido
rejeitado no Senado Federal.
Nesta ocasião, os professores brasileiros,
representados pela então Confederação de
Professores do Brasil _ CPB, participaram da
discussão sobre o Projeto de Lei n~ 311/79.
Em seu debate, embora preliminarmente concordassem com a criação da Ordem, os professores manifestaram-se pela rejeição do referido projeto, por discordarem de aspectos
nele contidos. A então CPB não chegou a elaborar um novo anteprojeto de lei sobre a
criação da Ordem dos professores do Brasil,
como havia se proposto.ao criar uma comissão
para este fim.
Em 1984, o então Deputado Nilson Gibson
reapresentou o Projeto de Lei n~ 311, de
1979; o novo projeto, entretanto, foi arquivado, sem ter concluída sua tramitação nesta
Casa.
Estamos convencidos da necessidade imperiosa de reorganizar o sistema educacional
brasileiro e de, para isso, valorizar o magistério em todos os níveis e modalidades de
ensino.
A transferência da tarefa de fiscalização
do exercício profissional do poder público,
exercida hoje diretamente através do Ministério da Educação, para uma Ordem constituída como autarquia federal com personalidade
jurídica de direito público e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social, enfim, esta transferência
pode contribuir, em nosso entendimento, para
o processo de valorização do magistério.
A fiscalização do exercício profissional
por uma Ordem, constituída de conselhos formados por representantes da própria categoria profissional, pode colaborar, por exemplo, no melhor controle de aproveitamento de
leigos, não habilitados, no magistério. Por
sua vez, a melhor qualificação da categoria
tenderá a contribuir no processo de sua valorização salarial.
Sem dúvida, é preciso entender que a existência de um organismo colegiado para fiscalização do exercício do magistério não se
confunde com a existência das entidades sindicais de categoria, cujos objetivos e atividades relacionam-se com a melhoria das
condições do contrato de trabalho, entendido
em sentido amplo.
Nosso objetivo, ao apresentarmos novamente
um projeto de lei para criação da Ordem dos
Professores do Brasil, é por um lado, recolocar o debate sobre a valorização do magistério para nossos ilustres pares do Congresso Nacional, mas, por outro lado, e fundamentalmente, é chamar ao debate nesta Casa
as associações e entidades representativas
do magistério brasileiro em todos os níveis
e modalidades de ensino.
Por estas razões, esperamos contar com o
apoio dos Senhores Deputados e Senadores.
Sala das Sessões, 19 de feve~eiro de 1992.
_ Deputado Zaire Rezende.
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An. 3~9. R:etardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio, ou praticá.
conua dlsposlÇlo cxpr.cssa de lei. para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:
PCIUl - delençlo, de 3 (Irê$) meses a I (um) ano. c multa.
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PROJETO DE LEI Nº 2.511, DE 1992

COIIGRESSO IlACIlllIAL decreto..
Art. 10

Al)MIMI~TRÂÇAO

Prnaricaçio

nindo crime de omissão no repasse dE: verbas pª

o

A

- ....· ..· . · ..... " r . ' . c . •

Altera o artigo 319 do Decreto-lei n9 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, cefi-

COMISS~

:~.:'.. C"'Hr'.~5 CG~TRA

-
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CAPiTULO 1 - DOS CRIMES PRATlCADOb pua FUNCI0tlÁRIO
"'RUCO CONTIlA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL_

(Do Sr. Anumio Cêrlos MeJUlss T1Janw1

(Jl

~~

Sábado 21

(Do Sr. Jackson Pereira)

O art. 319 do Decreto-lei. n9 2.848 de 7

de dezembro de 1940 passa a vigorar com • sequir.Lte redação:

~ei n9 8.021, :'e 12 de a:: r11
:'e
1990, que -dispõe sobre a identi~ica;ão dos co:-.~rib-':'::l

Altera o artigo 29 da

"Art. 319 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

tes para fíns fiscais e dá outras p::"lidências

Parágrafo único. Se o funcionáric. deixar de repa.sar verba,. cujo repasse seja obrigação eXpre!!iSa ec lei, no

(APENSE-5E AO PROJETO JE LEI N9 1.494, DE 1991l

prazo devido:
Pena - Detenção, de lIum) a 3 (trê.. ) anos, e lIU1ta."

o CONG'lESSO

Art. 20

Art. 1Q - O art. 20 da Lei nO 8.021, de 12 de abril de 199:. passa a
vigorar com a seguinte reda;~~:

Esta lei entra elO vigor lia data de sua

publiCllÇão.
Art. 30 Revoq....-se a,,' disposiçáe.. em contrário.

"Art. 20

posta.
Sala das Sessões, em \~

de~\:,~"o de 1992.

~~-Deputado MEND;ts TBAMB
LEGISLAÇ.l\O .cITADA -' ANEXADA PELA
OOJRDENAÇ)\O DI: C{Jo1ISSOES Ff:RMANalrrES
CODlGO PENA.L

Da:IIno.m 11.' 3..... DE' DI: DEUMltRO DL 1.-0 •

S

PARTE GERAL
11TULo J- DA APLJCAçAO DA LEI PENAI

19 - Os

chequ~s

emitld·)s e:1l d!5aCordJ CÜ:- o

do no 1n::150 111 deste art 19o nlJ serl'J
por

m~io

do

S~rviç:J

e':.:a'Jale:i_

c:lm~e~:~v.:=is ~.:J't"

de Comp"ans9;a:: de Cheq'_:3 e : .. tros Fa-

péis.
20 - fiça o

B!~co Ce~tral

do 9rasil autorizado a

corri-

~~~"me~salmente o valor indicad: ~in:iso 111 deste arti-

e~tra ~m

Art. 22 - Esta lei
Art. 32 • Revoga~-se as

~ta~e s~

vig,r n.
em

disposiçD~s

publica;Do.

ço~trá~io.

JUS T i f I C A C R O
Por ocasi!~ da ediçno do "Pla'lo Collor I". foi
pro~,vida
uma refere, geral na economia brasileira. Oe~tre as leis que
foram
promulg,o õ $. encontra-se a Lei nO 8.021/9D, que dispDe sobre a ide~t!
ficaç~o ocs co~trib~intes para fins fiscais. Referida lei ,em seu art.
20. vedoc a emiss~o de cheq~o de valor equivalente ou superior a 100
(cem) BTN' sem a identifica;n~ do b~~efici'rio.
Co~ a vigência, porém, da Lei nO 8.177, de Dl de março
de
1991. quo objetivo~ desind.xar a economia, promoveu-se a extinçlo da
BTN e BTNF.
Criou-se, assim, uma lacuna em nosso ordename~to juridico.
Co~gelad3 a BTN, sem qu~ ocorra a atualizaçUo dess~ valor, especialmente e~ funç!lo. da inflaçno, em breve qualquer cheque. por mais irrisório qJe seja o se~ valor, terá que ter indicado o nome do be~efici!
rio.

Fa2e~'s constsT, igJ31m~nte, no projeto Qye
apres~ntamo$,
a possibilidade de O Ba~co Central corrigir o valor ·qu~
indiçamosCr$ 300.Q:0.00 (trezentos mil cruzeiros), a fim de quo se evite
que
este valer se torne desatualizado.
Apresentam,s, porta~to. o p~ese~te projeto de lei q~e seja
promovida a urgente correçn, dessa distorç!' que poderá causar áanosas CO~$.:~ê~cias para a utilizaç!lo dos cheques.
Esperamos, pois, contar com o ~o d! n~~sos eminentes PIres do Cc~gresso Nacio,al, d~ formg a a~ova\ o presente projeto
de

.

O ',,",*OM . . ItlJlúblit•• Mundo da .uibMlçlo .U~ lhe (Ml~R o .". 110 ..

Clllbtihai(Io.*mu • "PlItttlli:{J>

f:'ca >.:ada:

II - a

Atualmente nos deparamos com o fat.o d~ que o r~
passe de verbas i Previdência, referentes ao FINSOCIAL ~ ia
contribuições sobre o lucro de empresas não vem sendo realiz!
do pelo Ministério da Economia, como prevê a lel.•

Pretendendo contribuix- decisivamente para .1norar a situação supracitada, buscamos o apoio de nossol ilultres Pares no Congresso Nacional para a aprovaçiio desta pro-

A partir da da.~a da p~b1icaç!lo dosta lei,

emiss~' de cheque de va lar suporior a Cr$ 303. :::,00 (t r~
zentos mil cruzeir.:s), sem ido!n~i~icaç~1) d: ceneo1':'ciáric:.

Em nOBSO pais é preciso cOibir,. cada vez maia, o
desrespeito às leis, que são quebradas diariamente por pessc••
pertencentes .ao. mais diversos segmentos da soci4!!Pl!de. Urge uma
moralização, que deva começar por cima, como f02~ de eXeMPlo.
no próprio Governo Federal.

proposlçao que visa punir o funcionário público que infringi~
Á lei, deixando de realizar o repasse de verbas públicas. ~al
conduta seria incluida como parágrafo único do Zlrt. 319 do ~
digo Fenal, 'que previ o crime de prevaricação, C1ispensado, t~
davia, o requisito do "caput" que prega a necesilidade de tal
ação ser moti\l'ada por interesse ou sentimento p4!~.soal, b ••ta!
do, pois, para a configuração do delito, a simpl,es infringineia .à lei.

d~creta:

I -

JUS'rIFICACJlO

Por estes motivo. é que apresentuloS a pre••nte

NACICNAL

lei.

2t2

~

S.~r) S~SD s, e:n 1 \ de fevereiro de 1932

~,

J CKSON PERE1RA

LEG1SLACÃci CITADA, ANEY.JCA PEtA COOllDENAÇM

a critério desta quando a réu for primário, de
bons antecedentes e a pena aplicada situar-se
entre três e cinco anos desde que as condições
em que foi praticado o delito e a personalidade da réu não desaconselhem a concessão .

DAS COMISSOES PERMANENTES

t.n'" '.021.

e.

12

..

• de U'O.

abril

e.

Di.põe lobre a 1dentif~c.C'~o doa
-:ont.ribuintea para t'1na f:ucal& e 0'
Ol,;,t.r•• providência••

-_ . __ _-_

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

--_

_-_

LeI. f ica vedada:

1 - • emissio
nat.iva.-endo6l:i.veis, pelos fundos em
11 - • emis.ão
pó.l.tOI ou aphcaçõe. ao portador ou
III - • em.usio

••••••••••• _

_
_

'O

•

'O

•

__

JUS T I F I C A

STN, no ai. da

mnia-

_

contr!

'O

ç ÃO

A pena é retributiva e punitiva, visa ela
ta!!!
bém a reeducação do sentenciada, sua não convivência com ele
mentos mais perniciosos da que ele e de recuperação qu'estioná
veI; não deve ela servir de elemento-estigma que impeça o
senvalvimento posterior de uma vida normal do condenado e qu;
lhe feche as portas do mercado do trabalho e da
convivência
com'ini tária.
Por estas razões apresentamos o projeto.
O menor entre os 18 a 21 anos v i ve a fase no mun
do da idealização, sonhando em conquistar o mundo; geralmente
alegre, criativo e nã~ raras vezes, eIvado at~ por
sentimento
de travessura, ainda remanescente da adolescência que deh:ou há
pouca, a praticar atos de leviandade que ,podem ser eventualme.!:!,
te associados a um perfil de criminal idade.

d;

,

•

.

-.nomIaedi_~

An.3'.Flàmc::WntosaplJtÜ''''' 10 "".fevm,JroAle 1991'
.i)

Revogam-se as disposições em

Um dos aspectos que mais preocupa 05 doutrin.§.
dores do Direito Penal é a diferenciação que se deve
obse!,
var, na aplicação da pena, entre os réus de diferentes
mati
zes de personalidade, formação psicol6gica e periculosidade.

desta

JJtJ.. 10m. "" 01 ... .-rço "1991.
Ealabe~_
pua. dooIDd<xaçlo di.

I

Art. 40

de

.

Parágrafo úniço - O. cheques emitido_ em de ••cord:o com o est.belecido no inciBo I I I 4e.te artiqo nio .erÃo comJH!!nsiVe15 por JIl,eio do Serviço de Compensacio de Cheque. e Outros Pa-

_. _. _

Esta lei entra em vigor na data

rio .

de quotu; ao port.ador ou nomicondominiol
de tItulos e I captaçio de denominativoa-endo...áveia J
de cheque de valo'k' luPftrior ao

::~~v:~:n:e1~e~~~f~~~~iod~oT:~:~~c~i~1~~Dl-

Art. 30

sua publicação.

-

Art. 20 - A partir d. data c1e publicação

.P!.1.1I

Março de 1992
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é

hi~ót!

Um exemplo prático esclarecerá melhor a

tml FlSClll instituido pela Lei rf'7.799. "" 10 de julho de 1969;

5e: um grupo de jovens em determinada cidade, jovens de

D • o Bónus do Tesouro Naà<mol (BTN) de quo tlall o IJI, SO da Lei ri'
7.17/, de 19 de Junbo de 1989.....gun.da aliquldaçlo dos tIlulo< em c:in:ulaçlo, nas uu.
nspecrivos venomcD105;
.,

.m• o Moior Valor de R.r.rtocia (IolVR) •• demal51D1ldode< de ""'nla
....melhadas que 510 atualizadas, direll ou Indire\lmenle, JIOr Indico de proçm.
Par.i,..ro 6nien • O ..lor cio BTN .. cIo:B1l'l 1'".....1 dcstlnado 1 ronvenlo
.pa:-a cruzeiros dO!- contratos existentes na data de pubheaçlo da Medida Pmvis6ria que deu
ori&em a c:su Lei, assim <orno pua .rei"" fiscais, ~ de Cr$ l26,Il62L

bons
costumes e antecedentes, é bom fr izar, caminhavam por determin,!
do local quando encontratam um cidadão que dormia; na
euforia
da presença do grupo, um dos jovens apanhou o facão da
pessoa
que dormia, deu-lhe um pranchaço jogando o facão no OI .... o.
(FQ.
ram condenadas par furta qualificada)
A sentença condenatória sentenciou-os a 5

anos

de reclusão ...
Avalie-se a. situação 'deste jovem para a vida f.!::!.
tura; perderá 5 anos de vida, tornar-se-á um cidadão revoltado
e a pecha de criminoso o acompanhará, dificultando obtenção de
emprego, constituição de família e não aceitação do grupo
de

PROJETO DE LEI Nº 2.512, DE 1992
(Dos Srs. Waldir Guerra e lvânio Guerra)
Dispõe

sobre tratamento processual penal dispensado ao

menor entre 18 e 21 anos e sobrE: a suspensão de

convivência.

pena

nos casos que especifica.

Se houvesse previsão legal,

poderia ser aplicada

outra penalidade, mais adequada.
Por este e outros fatos que se somarr, resolvemos

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇ/íO ),; JUSTIÇA E DE REDAÇM)

apresentar o presente projeto de lei.
Sem desvirtuar o sistema penal existente,
dispensar criminosos da punição merecida, destind .. ~f': ele a

Art. 19
Nos processos penais, a tramitação da
processa e a lavratura da sentença do réu primário que
cont~
V8, poÍ ocasião do delito, idade entre 18 e 21 anos se
dará
em segredo de Justiça, servindo o registro tão somente par~ v!:.
ri fi cação de reincidência e periculosidade.
Art. 20

A aplicação da suspensão da

punibili

dade se dará:
I)
i.ncondicionalmente quando o réu
for
primário, de bons antecedentes e a pena apli
cada for inferior a um ano de privação da libe,!.

dade;
11)
condicionalmente nas hipóteses em que
o réu for primário, de bons antecedentes e
a
pena aplicada situar-se entre um e três anos de

'_vl

tal;' que o rigor e a publicidade de um processo penal, mui tas v~
zes até improcedente, venha a alijar o jovem da comunidade, pela
mancha indelével que o procedimento acarreta.
Poder-se-ia argumentar que já existem
fígl!IdS
processuais típicas para suspender a pena, como o sursis,
su~
pensão, etc.
Ocorre que estas modalidades de
favorecimentos
como estão legalmente concebidas, impõem obrigações às vezes de
di fícil ou impassível cumpr imento. A obrigação de comparecer em
JUIZO, por exemplo, pode-se revelar de total dificuldade
para
o jovem sem recurso$, que provém de cidade pequena e que
mora
em cidade grande, onde tem de lutar pela sua manutenção e estudos, fatos em si já dificultosos pela agravante crise financf?i
ra, de empregos e de salários que o País atravessa.

privação da liberdade;
111) condicional e temporariamente,
por
tempo determinado pela autoridade judiciária e

O Direito deve mostrar-se sensível
súcial.

real j da de
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CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇ~O
• DAS COMISSOES PERMANENTES

aplicação da JUSTIÇA.

CONSTITUIÇAO

São as nossas justificações.

REPÓll1JCA FEDERATlVA DO BRASIL
1988

Sala das Sessões,

\. "I

Titulo VII

~1

WAlDIR~~~ERRA

Deputado
(PFl - Msi

\
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LEGISLAC~O

Par isso mesmo acredi tamos na oportunidade
do
projeto que, se aprovado, contribuirá em muito para a
correta

,

Sábado 21

DA ORDEM ECOrcÓMlCA E F11'tArcCElRA

Deputado rVÃNIO GUERRA
(PFl - PR)

............ _._ .. __

PROJETO DE LEI Nº 2.513, DE 1992
(Do Sr. Luiz Tadeu Leitel
Reg'.:.la"il.enta prazcs .1e cobrança das tarifas :-elas ~'"::?r~
aas concess1onári.:.c e pennissionã.:ias de se=viços
p~

bl1cos.
(AS COMISSOES DE :EnSA DO CONSl,;l<:OOR, ~lEIO AblBI::;:E E

Kr~QRrAS; E DE CC:;STITurçI\O E Jl;s:rçA

!:

REl:.'.~O

DE

(MT.54) - ART. H,Ir)
O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 12 - As empresas concession'r.las e pe:",ssio_
nárias de serviços p';:;icos nas 'reas de 'gw., esgoto. luz e
telefone somente pode:~o cobrar dos IJsuários as resc::tivas
tariFas no periodo cc-::eendido entre ~ sétimo
.quinto dia útil do mês seguinte ao ve-oido.
Art. 22 _ tsta lei entra err vigor na

e

Capítulo I '"
DOS PRINCfpIOS GEJWS DA
ATMDADE ECONOMICA

o

~ata

.--------.-.--~

... _--_ ..

Art. 175. Incumbc' ao Poder Publico. na !c,rm" dd fri. direlamentf ou sob regime de concessão ou permissão. sl'mprc através de licitação. a prestação de servi~os pubhe os.
ParáBrlJfo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessiC'lnaria! , permissionárias de serviços públicos. o carater especial d" ~(!u contraIo
e de sua prorrogação. bem como as condições d•., caducidade.
fisclllizaçao e rescisão da concessào ou permi!osão:
11 - os direitos dos usuários;
DI - pobtiClllllrirllria:
IV - li obrigação dt> manter serviço lldcquad"

~éclmo
"a

sua

PROJETO DE LEI N!! 2.514, DE 1992

publi:a;ão.

(Do Sr. Dérelo KnopJ

Art. JQ - R~vogam-se as d1s:::osiçlles e- cor-::-Érlo.

JUSTIFICATIVA

o presente =:ojeto de Lei \-i51 regula-enta:. a nível naclonal, como' pcssibilita o Pará;rafo Onic= de _:tigo
175 da Constitulçao ::-e:eral, a cobra";;) das tar:'fas :e:a$ l!,!!!
presas concessionárla, e permisslonâ:ias de ser. iças :"bilcos nas áreas de água, esgoto, luz e telefone.

Objetiva-se fixar o período em

Institui contribuições destinadas a promover o desen
volvimento de atividades turlsticas prioritárias e dá
outras providências.

(As COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMSRCIO; E DE
CONsTITUlçI\O E JUSTIÇA E DE REDAÇl\o (ARr.54)-ARr.24,II)

Art. 12. Ficam instituídas as seguintes contribuições
destinadas ao desenvolvimento da infra-estrutura turística
no País, com
vistas ao incremento do turismo interno e receptivo e programas e projetos
que divulguem as oportunidades e atrações turísticas do País, promovam
a melhoria da qualidade dos serviços turísticos, bem assim a melhor capaque e5sas empres~ citação dos meios turísticos de hospedagem e de transportes:

poderão cobrar dos usuários as respectivas tarifas, ou sêj8,
I
sobre a entrada de turista estrangeiro
entre o sétimo ,e o décimo quinto dia útil do t71és seguinte ao tório nacional, por via aérea;
ao vencido.

II

A razDa da iniciativa é fazer com que as contas s.Q.

mente sejam cobradas após o trabalhador reoeber

o seu sal,!

sobre

a

aquisição

de

bilhete

de

no

terri-

passagem aé-

rea internacional.
Art. 2••

A contribuição de que trata o inciso I do Art. 12

rio, que, pela legislaç~o atua!', deverá ser pago pelo empreI
tem como fato gerador a entrada do turista estrB,!!
gBdor até o quinto dia útil de cada més. O motivo de também geiro no território nacional . . por via aérea;
fixar-se um termo"fjnal, O décimo quinto dIZ! útil do mês, f
tI
corresponderá, em cruzeiros, a 15 Dólares Turismo
para impedir que as cobranças sejam 'efetuaclas
na seil unda ao câmbio do banco do Brasil S.A;
quinzena do mês, quando, normalmente, é mais di ficil ao tis .
lI!
tem como contribuinte o turista estrangeiro
que
balhador ter o numeraria necessário para Quitar seu\ déb! J.ngressa no território nacional, por via aérea;
estrangeiro no P;~s.

tos.

Contamos com o apoio dos nOSSOS ilustres
pelos próptlos fundamentos da medida propo"ta.
Sala das Sess~es ,~í) de ~'-'t:.~U./Ç>

~~k-JD~;;lT~

Fares.

de 19n.

será devida na entrada, por via aérea, do turista

Parágrafo unlCO. Considera-se turista estrangeiro, para os
efeitos desta Lei, qualquer estrangeiro que entre, a que título for, no ter
ritório nacional, exceto os diplomatas estrangeiros acreditados no País
os ser,:"idores de organizações internacionais de que o Brasil faça parte, s~
us famlliares, bem como os triplllantes, em serviço, do respectivo meio
de
transporte internacional.

e

Art. 32.

A contribuiçi!o de que trata o inciso II do Art.1 2

I
tem
passagem aérea internacional;

com~

fato gerador a aquisição de bilhete

de
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11
corresponderá, em c:u~eiro5, a q~inze dó~ares turísIDo ao câmbio do banco do Brasil S.A na aqu~slçào, no PalS, de bllhete de
passagem aérea internacional ou na emissAo, no País, de ordem de fornecimeE!,
to de passagem no exterior.

lI!
tem como contribuinte
adquirir passagem aérea internacional:

IV
aérea internacional.

Março de 1992
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o

turista brasileiro

será devida na aquisição do bilhete

de

de Turismo
leira.

com

o

incremento

da

indústria

Brasílía,

turística bras i-

a>

1tf

de fevereiro de 1992

que

passagem

Parágrafo unlCO • Considera-se turista brasileiro, para os
efeitos desta Lei, qualquer domiciliado no País que saia, a que título for,
do território nacional, exceto os diplomatas estrangeiros acreditados
,no
País, os servidores de organizações internacionais de que o Brasil faça pa!.
te, os servidores públicos em missão no exterior, seus familiares, bem assim os que viajem para tratamento de saúde que comprovadamante não
possa
ser realizado no País, os que viajem para realização de cursas de aperfeiç.e,
amento a nível de pós-graduaçao e que obtenham, comprovadamente, bolsas de
estudo no exterior e os tripulantes, em serviço, do respectivo
meio
de
transporte internacional;

PROJETO DE I.EI Nº 2.515, DE 1992
(Do Sr. Costa Ferreira)

Dá nova redação ao § 1 Q do art. 59 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 42
Os valores das contribuiçO:!:!s de que trata
esta
Lei serão cobrados pelas companhias transportadoras e por elas
recolhidos
mediante guia, em prazo e condições a serem estabelecidos em regulamento, ao
Banco do Brasil S.A, que 05 creditará à EMBRATUR - Instituto Brasileiro de
Turismo, para promoção do Brasil e outras atividades.
Art .. 52
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaço'lo revogadas as disposições em contrário .

.zc

Brasília, ~ de fevereiro de 1992

Deputad~IO

KNOP

JUSTIFICAÇl\O
A
retração
observada nos fluxos tur ísticos inte!.
nacionais para o Brasil é preocupante no sentido de estarmos de!
xando de usufruir os benefícios sócio econômicos que sào gera
dos a partir do crescimento do turismo receptivo internacional.A redução do fluxo turístico internacional para oBra
sil '~e 1,9 milhão de turistas em 1986 para 1 milhão em 1990,
C0ns ·qüentemente da receita turística, é fruto de diversas injun
ções, destacando-se em primeiro lugar a diminuição dos investi
mentos da EMBRATUR em promoção turística no exteri:br e, em segundo, a para1izaçao dos investimentos em novos equipamentos de infra-estrutura turística alavancado5 pelo Fundo
Geral
de turismo FUNGETUR.

e

=

Dessa forma, para que o Estado venha a ser
com
despesas atinentes ao funcionamento conveniente de seus se!.
viços turísticos esp·!!cializados, para financiar as campanhas
promocionais no exterior e para incentivar a realização de obras
de infra-estrutura, necessário' se faz a criação de receita para
atender o adequado desempenho dessa atividade.
Enl 1980, o turismo foi res!-,onsável por 8,9't du. receita
de exportação, sendo em 1990 apenas 4,6% e, ainda assim,
maior
ou equivalente às exportações de café em grao e caldeiras, apare
lhos e instrumentos mecânicos.
A fragilidade do turismo é, muitas vezes, fruto
de
visão equivocada de alguns setores que confundem esse segmento econômico com simples lazer, nAo percebendo que ele ge
ra importantes benefícios sócio-econômicos,
particularmente-;
quanto à geraçaõ de empregos, renda, redução das desiguald~
des regionais, divisas cambiais e elevação do nível geral de bem
-estar social, evidentemente se devidamente estimulado e apoiadõ.
A busca de tecnologia avançada e o fortalecimento de
nossos parques industriais são importantes, mas, nao se justifica relegar a plano secundário a atividade turística cuja
disponibilidade de recursos naturais caracteriza uma vocaçi!o básica
do País, principalmente, para regiões nas quais o turismo poderá
se constituir em importante alternativa de desenvolvimento, subs
tituindo atividades predatórias que colocam em risco o equilíbrI
o ecológico.
Para que p:tssamos obter os ber:efícios ~dvindos da
atividade turística em termo3 de desenvolvJ.mento r~glonal e geri!.
çAO de dívisas , tributos, empreg~s e rend'3. e de fundame.!2
tal imp:Jrtância que a EMBRATUR~ orgão de fomento d~ setor, disponha de recursos suficJ.entes para
desenvolv1mento
de seus programas básicos.
:t: pouco conhecido o fato de que os negócios garados pelo turismo, em todo o mundo, fazem dessa atividade a
terceira em vaIum:! de recursos m:>vimentados, estimulando o consu
mo de bens e serviços, dinamizando conseqüentemente setores
significativos da economia, suplantado apenas, pelo petróleo e
o comércio de armamentos.
No entanto, a
situação do Brasil neste
contexto
ainda é bastante modesta, nao só pela redução
de
gastos
com promoção no exteríor, mas, também pela ausência de in
fra-estrutura adequada ao atendimentc: de turismo segmentado.I

Assim,. entendemos, portanto, que a instituição
da
ibuiçao, em larga escala utilizada em outros
países
:icamente mais desenvolvidos que o Brasil, objeto da
lte emenda, representará uma nova fonte de recursos para
face às despesas da EMBRATUR Instituto Brasileiro

(Às Comissões de Trabalho. Administração e Serviço Público; e de Constituição
e Justiça e de Redação
art. 54.) _
(Art. 24. 11.)

o Congresso Nacional decreta:
Art.
1~ O § 1~ do art. 59 da Consolidação
das Leis do Trabalho. aprovada pelo DecretoLei n~ 5.452. de 1~ de maio de 1943. passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 59.
§
1~ Do acordo ou do contrato coletivo
de trabalho deverá constar.
obrigatoriamente,
a
importância da remuneração da
hora suplementar que será.
pelo menos.
50% (cinqüenta por cento) superior à da
hora normal

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art.
3~
contrário.

Revogam-se

as

disposições

em

Justificação
Preceitua o inciso XVI do art. 7 Q da Constituição Federal que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo. em
cinqüenta por cento à do normal.
Trata-se de direito social dos mais justos
garantido aos obreiros que. na forma do § 1 Q
do art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho. vinham recebendo acréscimo de apenas
vinte por cento pelas horas extras prestadas
à empresa.
Como é do conhecimento geral, a maioria
das
empresas
prefere
colocar
seus
funcionários em regime de prestação de horas
suplementares do que recrutar novos trabalhadores, em virtude da economia decorrente.
Ora,
os trabalhadores que prestam horas
extras. nesse contexto, devem ter compensação mais justa por exercerem jornada de trabalho mais prolongada que os demais. o que
indica a justiça da medida consagrada no aludido dispositivo constitucional.

Março de 1992
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o que pretendemos, por in~ermedio de projetado, é adaptar o dispositivo pertinente
da Consolidação das Leis do Trabalho à nova
determinação constitucional.
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SEÇÃO I

Disposição Preliminar

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1992.
Deputado costa Ferreira.

SEÇÃO 11

Da

~ornada

de Trabalho

LEGISLAÇAo CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DAS COMISSÕES PERMANENTES
Art.
59. A duração normal do trabalho
poderá ser acrescida de horas suplementares,
em número não excedente de duas, mediante
acordo escrito entre empregador e empregado,
ou mediante convenção coletiva de trabalho.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO 11

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

§
1~
Do acordo ou convenção coletiva de
trabalho deverá constar, obrigatoriamente, a
importância da remuneração da hora suplementar, que será, pelo menos, 20% (vinte por
cento) superior à da hora normal.

CAPÍTULO I

Dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos

CAPÍTULO 11

Dos Direitos Sociais
Art. 6~ São direitos sociais a educação, a
saúde, o trabalho, o lazer, a segurança,
a
previdência social, a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

§
2~ Poderá ser dispensado o acréscimo de
salário se, por força de acordo ou convenção
coletiva, o excesso de horas em um dia for
compensado pela correspondente diminuição em
outro dia. de maneira que não exceda o
horário normal da semana, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.

Art. 7~ São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .
",

~

PROJETO DE LEI NQ 2.516, DE 1992

XVI _ remuneração

do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por
cento à do normal;

(Do Sr. Costa Ferreira)

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

Introduz alteração no art. 232 do Código de Processo Civil.

DECRETO-LEI N~ 5.452,
DE 1~ DE MAIO DE 1943

(À comissão de Constituição e Justiça e
de Redação _ art. 24, 11.)

Aprova
balho .

a Consolidação das Leis do Tra-

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

"

.

TÍTULO 11

Das Normas Gerais de Tutela dl:l Trabalho
CAPÍTULO I

Da Identificação Profissional

O Congresso Nacional decreta:
Art.
1~
O art. 232 do Código de Processo
Civil (Lei n~ 5.859, de 11 de janeiro de
1973), passa a viger acrescido do seguinte
§ 2~, renumerado o atual
parágrafo único
como § 1~;
"Art. 232.

.

.

SEÇÃO I

Da Carteira de Trabalho
e Previdência Social

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

§ 2~ Quando o autor comprovar ser pessoa
pobre, a publicação referida no inciso 111
dar-se-á, apenas, no órgão oficial."
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

CAPÍTULO 11

Da Duração do Trabalho

Art.
3~
contrário.

Revogam-se

as

disposições

em
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,Justificação

Em consonância com o preceituado no inciso
111 do art. 232 de nosso estatuto adjetivo
civil, é requisito da cltação por edital sua
publicação no prazo máximo de qUlnze dias.
uma vez no órgão oficial e pelo menos duas
vezes em jornal local, onde houver.
Como é de amplo conhecimento, a citação
por edital é comum nos procedimentos relativos às questões de Estado, em casos. por exemplo. como separação judicial e divórcio.
Os custos da publicação duas vezes, em
jornal local. ficam excessivamente onerosos
para as partes, no caso o autor. impedindo.
não raras vezes, que o processo siga seu
curso norma 1 .
Afigura-se-nos de justiça. portanto, que.
no caso de autor comprovadamente pobre, seja
obrigatória a publicação apenas uma vez no
órgão of i c i a 1 .
Aliás.
a própria redação do referido dispositivo processual indica que a publicação
em jornal local. "onde houver", não é essencial ao feito pois, do contrário, a lei exigiria a publicação em jornal, ainda que não
local, que circulasse na comarca.
Assim expostos os fatos, esperamos que a
iniciativa venha a merecer acolhimento.
Sala das Sessões. 20 de fevereiro de 1992
Deputado Costa Ferreira.
LEI NQ 5.869. DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Março de 1992

I _ a afirmação do autor, ou a certidão do
oficial, quanto às circunstâncias previstas
nos nQs I e 11 do artigo antecedente;
11 _ a afixação do edital. na sede do juízo, certificada pelo escrivão;
111 _ a publicação do edital no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no orgao
oficial
e pelo menos duas vezes em jornal
local, onde houver;
IV _ a determinação, pelo juiz, do prazo,
que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta)
dias,
correndo da data da primeira publicação;
V
a advertência
a que se refere o
art. 285, segunda parte, se o litígio versar
sobre os direitos disponíveis.
§
1 Q Juntar-se-á aos autos um exemplar de
cada publicação, bem como do anúncio, de que
trata o n Q 11 deste artigo.

§ 2 Q A publicação do edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for
beneficiária da Assistência Judiciária.

.

.
PROJETO DE LEI

~!!

2.517. DE 1992

(Do Sr. Munhoz da Rocha)
Estabelece a obrigatoriedade da execução do Hino Naci~
na! e do hasteamento da ,bandeira do Brasil em. partid.ls
oficiais dé futebol interestaduais.

Institui o Código de Processo Civil
(A COMIssAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REOACAO

O Presidente da República:

o CONGREssr, "aCIONAL decreta.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
LIVRO I
Do Processo de Conhecimento

-

ART. 24,II)

Art. lo Será obrigatória a execução do Hino ::acional e o hasteamento da Bandeira do Brasil em partidas oficiais de futebol em que jogam. times de difê'rentes Est~=os
da Federação.
Art. 2Q

Esta lei entra em viqor na data de s.:a

Art. 30

Revogam-se as disposições em contrã=:':J.

publicação.

TÍTULO V
Dos Atos Processuais

JU S TI F I C A ç Ao

CAPÍTULO IV
Das Comunicações dos Atos

Já é praxe á. execução do Hino Nacional em pa:t;idas internaciona~s de futebol, em que os hinos dos Pais:s
represer
JS pelos times
são executados e, até, acoffip2;:hados por Jogadores e assistência.

Este é, sem dé.vlda, u.'n mo::ento de

SEÇÃO II I
Das Citações

exalt~;io

do sen-

timento pácrlO." 30 mesmo t~mpo q~e d: 3entime~~o i; ::3tern~
dade universal.) esporte c.:1e pessoas e naçóes, me~:-= quando
uma partida eS:~J.J carreg.a.:ia das emoç;:5 da vitóriol '::.1 da derro-:.a.

Serr.elhantemen:e, .quando t:.::es de Es':adcs .:iiferen-

Art.
232.
edi tal:

São

requisitos da citação por

tes de uma me$:-~ federaçlc se err~ate; ::um camp~ de :~tebol,
estão leva~do ;:Jrte ,de set:3 valo=es, .:! sua CU:tU:l ~ dos iêe-

ais plantados .;:'"\ $eus res:;ectivcs Es':.l=os. Mas ta.":.:~:n estão

Março de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

exaltando o sc:!;'.:'lmel.t..o
Por isso, esse ~omento
Hino Nacional ';::le une I
de, que está a.;ima das

de ::nib.o, do :e:'aciona~.~ntc ::ate.rno.
ceve serdole~:=~dQ pela ex=:~cão do
q':.:.e lembra o :~~tido da na::.:::alidadh-isôes terr:.':.criais e:1tre :5. Esta-

~o

ca~o

de

~

õnu~

trjbut~,..io

4453
agrava

os investi.rotos ..

'o grand'i
o préprio pajs,~ue pa~sa ... cant~,.. co~ novos
.roduto~ ~.ra o COMbate a doenças qut afligEM sua popul~ção,
,ara eMpre~D na pecuár.ia .. asric~ltura, bc~ COMO para o seu
b•••• tar. Alia ~i ••Q,. .s.es produto. poderio cDntrlbui~
·~.ra as
e)(.. ortaç;i~s~br'a511C'lra5 R carreilr divisas para D
~a(•• cOM,ensando os ,gastos COM o. bens i"portados.
sucedidas

Trata-se êe uma opor:.~~idade sin9~:ar para
cultuar e proI':':ver valores éti.ccs e :::::ais e a. cié!.='ania
tio mais neces.d,rios nest;es tempos c::::turbados.

~ ••~. dE.~';"·M"9.

i~ortado~r

btns

.f~niflcativa.tntr

dos.

Sala c.as Sessões,

Sábado 21

de 1992.

~

N.

ve~dade,

D

lI'cr.M(·nt~ da'......• ~1If~~Uí5~5r

iMPortante
o

para o

pais é
e' não

.UC.~SD..

51tU

D

a

dl.c'i.ina.ç~o

das Rntidades qU~ .as reali:am, .quant~
lucrativa. Oe5d~ que obs~rvada~ as eMigincias da
Lei ~g 8.11'191. não hà ra~io p~ra excluir do benefícios as
.
."
....r ••as co. 'inalidadR lucrativ~.
"nali~ad«

PROJETO DE LEI N!!- 2.518, DE 1992
(Do Sr. Pailino Cicero de Vasconcelos)

~.AHi• •t'ndo,. tenho a sat isfaç:io dE ap"l!:s~nta.r
de lei~ estendendo ~s Rapr.~a~ que se dedicam à
_ ••quls.- ~s btrntf'·ício~~prl!vi~tos na lei n2 8.910/90, p;ltra o
d

&.

O _raJeto

Altara o arUgo 19, parÁgrafo' 29, da Lei
119 8.010, de 29 de março de 1990,que di.!!,
põe lIObre importações de bens destinados
à pesquisa científica li tllcno,lõgica e dá
outras providências.

~u.l solicito

o

apoio

lJIS ~ IE c:i:r:ro:A lO': mNXOOIA,a:HmCl\CllO E ~
o., 11: IE ~ E Jt5T!CA E DE 1lmN;1D) (ARr. 54)
(lUl'r. 24 ,rÍ)

'Sala da. S.,. .ões.

fé-.
D.,putado

o 1:0NGRE550 NACIONAL dtt:r eh !-

. A~t. 12

Di-se

ao f

22 dI'

a~t, 111

da

L., i

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lei

n9

1.010,

COngre5so

RM

'!C

de

f"b/J.....

t:.~~~

P~ULINO

ciCERO DE

dto 199f1.

.5CO

de

29

dr

. .rec

411. "90

Dl.põe aobrr 1Jnport8çõc:s dI" ber.r. 11,,&tinados à pe~u1 .. c1entl!lclI t:: tecAO169ica • 4' outra. prov14énc1Bf,

às
im~o,..t~çõE5
realjz~da5
pelo
Conselho
Nacional
de
DesenvolviMEnto
Científico E
T~cnológico
CNPq, e por
entidades se•. fins lucrativos ~ Rmp,..e~~5
atIvas no fo.rnto, na coordenação ou na
.x.cução~de progr.a_5 de p~SqUi5a ci~ntífica
• tecnológica
ou de cn~~nD, devidaM~nte

SOMente

raco .abrr que o Presidente da lt.públlcA
adotou. Medid8 Provi.ória n9 14', de

1190, que o CongreuD N8cion81 aprovou,
.. eu, NElSON CARNEIRO, PrIP&1dent.-e do 5enado Federal, p8ra os .feito. do dl.pos-

crrienc:iadas ,elo CNPq.·
E.ta

do

PERMNEII'1'ES.

•••. ·.i·2~··· Õ·di ;;~;t~· ~;;t,;· ~;t i;~· ~;i i ~;:;;

A~t: 22

H~.bros

LEGISLAÇllO CITAPA - ANEXADA PELA COORDENAÇXO DE COf'1~

.ozs

8.'18, de 29 de M~"'ÇO d~ 1990,. ... seSluinte J~cda'~ãD:
·A~t

~os· nobres

Nacional.

l.,i .,nt~a •• ylao~ na data d.,

to

no

parigrafo

único

do art. 62

d.

COn&tltu1cio redeuI, promulgo 8 8cguln-

sua Itub 11 caçio •.

te Lei:
A~t.

32

Revo•••-se

I.S

d i.po.lcõ~s

••

cont~á~ lo.

Art. 19 _ São benta. dor> i1npos;tOG

de 1mportÕ:lcio e
aobre produto5 1ndur;tr1alb.ados e do adicione} AO fr~te parA renovação d. mar1nhll mercante, as Importações de máquInas. t'q •.upamentos, .parelhos e ln~trU1llento., bem como kUlII' pllrtes 11 peca!; de reposição, aC2ssór1os, ll1Btér1as-primas 11 produtoCi 1ntermadlirios,
~e.tin.àos

i. pesquisa climtlf1clI e tecnológica.
5 19 _ A1> ·'1áportat'ôes de qUI! trata este artigo

f1cMI

dispensada!; do eXAme l!e -sll'llUarldade, da emis.s:io de guia de.' importaçio ou docW1Icnto de efeito equivalente e controles pré-vios .lI{'l
Lej

concedeu

A L.i .•pll' 8.eU. d., 29 dto .arco d., 19ge,
de tributos
às i.p,::u·'tações de bens
à pesquis. científica e tec~1~9íc ... e siMPlificou

isenção

d.s~fnado5

dessas il'lPortaçâes .. Os b,enef'ic,iár ios .desse
fora. o ·Conselho Nacional d'lI: Oe'S2nvolvi ••nto.
Científico e
Tecnológico (CNPq) • 2ntidad25 5~. rins
lucrativo~ atuantES
ea PRsquisa cí~ntífica t tecnológica QU
dR Rnsino. Ref~ridas íMPOrt~ções ngo ~stão sujeitas à regra
d .. sjMllaridade
prDduto~". nacional. Elas estão sujeitas ao
UM valor liaite tlob~ anu31 distribuído e controlado pelo

.as .. rocediMento5

incent Ivo

despacho Aduaneiro.
S 29 '" O dUpcstc neste Ilrtigc apliCA-se 5crncnte Às
1Jnport8ções %'ealizadas pelo Conselho Nacional de Desenvolviment.o
Cientifico e 'I'ecnológ1co - CNPq, e por entidade r;: sem fins lucu.t1VOE ativÁs no fomento, na coordenação ou na execucão de programAs
de pesquisa eientlflca e tecnológica ou de ensino, devidarnent.f::
.credenciada~

pelo CNPq.
-'

'" . r'" ,. " ..
cr- •

,. ..

. .. .. ...."

. . . . . . . . .'

OI

.'

,

,~

.

...

...
.. '

.'

-

Il"

..

u-.)

,. "

do

CNI'"q.

As ...presas

co.

final;dadRs lucrativas foraM
e~cluída§ dtsst b~T{clo.. Entretanto, aquelas qUE SE
dedlcall'l :. PESClUis_ tecnQlógica ou científica contribue-M pi\r.
o avanço t~cnológico do pa{~ .. O seu esforço de investiMento
• RM recursos humanos r instalações e Mat.riais 2 Muito grande.

PROJETO DE LEI :\lll 2.519, DE 1992
(Do Sr. JIlC~on Pereira)
~m&

obriqatório o registro do valor real nas
uan.ações de bens e dá outras providências •
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(:is C;Ol'll:Ss:lES ali: FINANÇAS E TR~BtlThC:: J. E CE CONS
~I't1lIçh) E JUSTIÇA E DE REDAÇ1\o (MT. 5'.

RI

_

ART. 2', tI.1

o CONGRESSO

CEnto)
el~içiD

&- apoio. c~presso e. votDS~ de 2% (dois ,~
do elEitorado nacional ~UE haJa votado na últlaa
SEral para a Ca.ara dos Deputado.,

NACIDNAL dEcrEtai

~rt.
12
E. toda, as tr.n~a~ões coMc~ci.is dE
bens .óveis «ali.n~ção a qual~uer. titulo de btns iMÓVEis. i
abrllatàrio o registro. nos dOCUMentos CONp~ttnt.s de tr~n~~c
rlncla dR titularidade. do valer real acordado entre as part.s
Intervenientes.

XI - obtá'nção. .,. pElo .Enos 8 <olt.e>J Estadoth
.ini.o de 3% ttris per cento) dos votos nt~.~ apuradas e de
(cinco por c~nto) dos votos apurados .a pelo aenos 3 Ctrl.)
E5tados~ considerando-se os resultados da ulti.a clel~SD .era'
para a CiMar... dos Deputados.

do
5%

Art.
~g

Art.

O nio

cUMprlm~nto

do di5POSto no artigo

• nt.ric~ stya considerado criMe de ~on~ga~ãQ fiscal, ficando o
vendedor. cessionário ou ~litn~nt. 5~jeito às penalidades cOMinadas na ltgl~l~çio t5P~cifica.
1R

E. caso

~~

s

i rr~gul;r idade

de valor, ~ OrpartaM«nto da RE~tita F der
flscali:a,io, podendo rtqUisit~~ o pr
. ,ara arbitrar o.v~lQr rt~l d~ oper~çio.

IH~~'CIi'~' rí".ic<lOj .... rlcIJlo~ aIJtonlotCII'~"

tri'!!

cplhrt, 11Õ\ fnnt~'.

o

f~~Pltf\l oht Ido

õt1i""ndç.~o do vlrklJlu.

'l;l

ll\llln~.tn rlr- rl'ndi~

il'llp!l~.t(l

de

peritos

(Icam n"rlg~d<\<;" rti-

~{'IhrF

Inr'll!f'lltr

ti Qt\1l1lfl ,li

ft"ft71 mt"d"w(t, iH1Yl!!,fHt'l(;fll:J.

0'ltI0". tJUfIJnU;lltoc:;.

ri,

jlJí::(j

',.{'l

proc~sso d~

o de

A tl'"ill1·~fFt"enl"i:. tI.- propr irzrhdF.

r"'l"ágl"afo dl1lco.

vCllllln :;ó Pnclrt",

do COIllI'I'"OVi\l,f" ..

<,tI"

prr

rE:cnltlinl~-I.to

d ..

rFltd~.

no;,

,.... t. 4t!

Março de 1992

rnc~I\llnht\\-.

org~i(JS conll'{'lrrlln--, dl:~ rr.q,~tt·o rloa~tl ftt:l:\~I-';\lI>rntn di' r:Çr.t:i\~

tltlll.U"ld~lfjl" d ..,

rI 11 r. trJ-lllr',f"I-i!nrlhL f/(;

t'f' ..':

Ifl{rr'.-\l.
111I;VI'lo;

ll\\\ÍV~ 1':>.

Esta lEi Entra E. vigor na data de sua

42

publlcnlio•
Art.

5'1

c:ontrolrlC!.

E. rElação à organlzaçio partld"I •• a
Constituição, fEdEral dE 198B adotou o principio d. livre
criação dos p~rtldos polltlcos•
organis.os

De'ere. ainda. a Lci FundaMental' vigente aas
part 'd"r\o~ a.,l.. ~utanQ.ia il1tttrna ,ara de'i~l!

sua estrutura. funciona.cnto c dl.cl~lln ••

CotrentE
co. ,o
fato de
ha"Er e ..... ldo o
pluralis.o político e. ~unda.tnto da República Federativa do
Brasil <art. Ui. Inciso V da C.f.l. o constituintE dE lfBII f'e&
rEPcrcutir Esta '.portantt diretrIz pravra.áttca
c. sede de
or,anizaçâo partidária. conferindo • cria~io ~ ;unclonaacnto
dos .. art idos pollt icos ..... i5 •• pla. fr.n"",I •••

N;o I. contudo. absoluta a libErdadE partldolr'a
concedtda. condicionada ~uw Citá • ~rinclpios e'precelto.
~iM.do. no art.
17 da Lei Haior. tais CO~O o re•• uar.. ••

ali

ljz.cio

e

.utu,,~o

dos

infr.to~e~.

tenho a

de

hunr~

~prt~cnt~~

proJ.to de leí tD~n~ndo obrigatórIo o rC'Istro do va}ur real Cf
toda~
. . trans.,õts co.crciais de bc"s .'vcis t alien.,õ~s ~&
1.4vat •• bCM'coMo sUJcttando o infr~tor â ~.n.lid.dcs seVRra••
~

ta.
bre~

v\sta do

scnti~o mQra~i%ador

da

.cdic~ prQpo~

beM COMO dos s~us reais alcanCES, soliCito o apOlO dos
•••bras do Congresso par• • provaçio dc~t~

r.~

JUSTlrICAC~O

flt!Jôlllmr'lltr

Ilnu .... vllJ'i. ..... rinJ1us
c nl'ls\aY
Qfj

Oê\

tI

·~;~o "q'Hl~'"

or;l

~lJbf.llIJr~lndf.' tl

r'"do em v;,·t.
RIJltlr 1r!.u1r-r- r.on,pfi-tr.nbn.

rrO,I\'t o

J'

rlr'
l'I5

[UJt'Jl"~O

1c

I

t

dlJ<;

(ir'

lO

t"r,t,,..1 'H,'It,.
l.1

r

"'1' t "l.1

to . . l'lt.:
rf'/'IrJ

rftn

'[.('1,,:".

ltando o

infl'Oltor

I)

til"

['o,,,!CC'

Pf\r'i:'

t rol

i'J Ictl~Hi\ •• ,

nll;di'l \

Gõ\

~"J11"1"("'

"

Estabelece requisitos para o funcionamento dos partidos
Políticos e.. dã outras ptov1dênc1as.

rit.,CA-

llfJl".""~,,"lIt.,

de, .....l j .. r
E'

PROJETO J)f: LEI N!! 2.520, DE 1992
(Do Sr. Joáll Mendes)

I'

pl<nc.. lld'Hh·'r. H-' .... t·t

rlo ~ltnt Idr.'· ll\nl~~l i:-:-'t1m

\"f"'~' ilJc:r.r,(!;!;.

tOMrtc IRU-

·hlf"C~d(II'IR.

'~m Inr,;tr'Jnll\~O~ti::lld(l

or r/ilndo oltr j qC'd

':õ'J)f

(I.

d"

prc.çn

tt'ilnr;l->(,~f', r(lnJ~l"t ti\IS dE hfl'~' Illl: .... f"j.,

in.{ÍvFI~. bEl'il Como

b"n,

vrnd;. dE' .... ríc'lloo:

õ\

r..",e,.WUr.w

Infrl'tc."F""

f.';,.; no

q'lf;;

"f{"t lv;:>I';H'r.\t' Pê\-

.... rolor

1111 CClnwrc lo tlÂ vfi'rdêltf[ Irtl ~t"JO-;Il. ron,

t,;IJI'~·l"fi.lt·Jr.. ntl(1

li"~''';'I',

t'l.

R" ... n~

v~ocl"

pf:ln inul ... r-l. T~I rR~O f-t\tI'hrm OCUl'rE' tonl

tf"; 01';1

todõ'S

F ric-nl~l~ tH~ns.

'1'1~

IIn

~.f;c' tr~u'r.<tr:k'Il<Hloo;

p«;:lOt. tI.lH\i ...

f'~·tl· ibJril dI;' COI'''fH''" r

;"Jtnnl{ltol·r··.•

~\r

'Jnl vl,t'cltq/cll'O ahlJ,.Q

0('('11":'('

t'ç:';rlclli\ <.'." l'"f"t..'tl"'b:-o d("H, ... t:dor('~

t

(APENSE AO PROJETO DE LE~ N9 L 881. DE 19911

"

;\1,.

l'i"Wf'f

fllln,,. oIt,\

,,~

~.~.on~lldadc

~t.
iR
Os Partidos
Politicos
jurídica na forma da lei ciVil:

Art.

te.

COMO r~qUi5'to Q

~dq~ireN

O" f'lJnc i oni\mcnto dos P;art i dos PaI ít I tOS

22

registro de

~~~~ tst~tUtC5

no

tribunal

Super lor Eleitoral.

Art.

Tribunal
eleiçÕES

SUPErior

3g
Terá
Eleitoral o

subseqU~ntes

à

~c~
registro no
Político Cl,llt:., nas

canccl~dD

PilY\;ldo

proMulg~ç:ão

desta

1«-i

~

nia

logl"ar

';RU C.. n\t~it

cvidrncl.r
'orM~
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Março de 1992
h~:::ioí... l .

cUMulativa, das SC9uintct

i\f'erido

p~'1o

at:gndilnento, de

pt.:rll~n:1;ltr~f11

"'llflC

iOI'lando

COMO

órgão"

dE

4455

eXp-rfl~$;O dit vo"t:~dp.

!l'0pulilr.

zxigÊnci~5:

I - apoio, eKpr••so ~. votos, de 2% (doi. _or
ce-nto) do eleitorado h1\C ional que haJa v1:Jtado na ult I••
clrh:io .eral ,ara a Ci.ara dos Deputados,

do

'u - obt ..n..íi:o. ......10 unol '9 <oito) Eotadoo.
ninl.o d .. 3% <trio por c~nto> dOI votoo n.. l ..o apuradoo .. d.

5%

<cinco

Eotadoo.

cento) dos votos apurados r. pelD Mrnos 3 ctrla)

~Dr

conold..rando-o.. 00 r~ltadoo da últiMa elélçio IRrat

para a CâMara dos ORPutados.
Art.

o4R

Esta lei R...n tra e8 vl'lDr 'lia data de sua

LEGISLACÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENACÃO
DAS COMlSSOES PERMANENTES

publleaçllo.
Art.

R..volaM-.e

:lll

ao

d 10.00Is;"1

...

CONSTITUIÇÃO

.JUSTIF1C~

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

E. r ..la..lIo à or.anlza.. io partidária. a
Conltltulçíio Fed..ral d.. '1988 adotou o prlnd.. lo da lIvr.
cr Ia..io dos ..art IdOi po1tt ICOI.",
DeferI:.

organisMos

ainda, _

Le-i FundaMental

partldârio~ .MPla

autonoMia Interna
sua estrutura, funcionaMento e dlscl.tlna.

vllente aOl
..ara definir

~.

a-

contudo. abooluta a llb..rdad....artldárla

de mlmeriÍrio

por parte

estrangeiro.
a obrlgacão
Eleitaral, entre' outros.
Houve

Incluir,entre
,artidária.

i\

,ar

de

dE

Ent iC1ade

prestar

co~ta5

ou

gov..rnc

à

Justi~a

l«gislad(l,r

o

tais liMites ou pressupostos â livre organização
pelos partidos. de seu carátEr

assiM.

à.

lei

dei'inir'

critérios

que

definir quando r em que condiçõe~i UrA p~rtidQ deve'

a n«cessidad« de
tais rl'striçâEs legais
,ara que as franquias constitucionais na Matíria não desandem
ca abuso COrlO se teM visto. IJlt imamente. nClI Brasil. COM o
fune fanal'lento de drzena5 de part i dos 5.M qy,alqqer rcspaldo
,opular,
siM,les legendas
de aluguel ia traficar aCESSO
gratuito
. . . ídia eletrônica ou sua cotá-'parte- no fundo
• •1"

cDn~ldtrado

definireM-se

nacional.

o Mais

~

.. _

_...•.........•••.. _

_

.

Tllul,,:t
DOS DIREITOS E GARAI'fI1AS FUrmAMO'fTAlS

...........•••.•.••......•. -_ ........• _-- .. -....

Note-se.

DOS PARTIDOS POúncos

const ituintt:'

dEMonstração.

Cabe.

~

CapftuloV

bl'M

nacional.
lto."lbilitclIt

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

Art. ,. 1\ Repúhlica federativa do Brasil, formada I>"la unlbo
i!ldissolúVI·j dos Ec .10<105 e Municípios e do Distrho Federal, cons·
titui-se em Estadu Ocmocralico de Direito e tem como funda·
menlos:
I - a so!Jcrania;
a cidadania,
III - 'a di9nidad~ da pessoa humana;
IV - 05 valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo polnico
PllrllBrafo unico lodo o poder emana do povo. qut o
e.erce por meio de representantes elenos Ou diretamente. llO$
trrmos drsta Constituição.

a1 J

recebi_cnto

""

DOS PRINClplOS FUNDAMENTAIS

rRpercutlr esta IMPortante diretriz pro.r••átlca
eM s«de de
organizaçio partidária, conferindo à crlaçio c funclona.ente
dos partidos políticos .s aais .apl•• fr.n_ul •••

concedida,. condicionada ..u.. Ir.tá a prlncii,ios c-precelta.
~Ixado. no art.
17 da Lei Haiot. f.i. CD~O o rc•• u.r~o ~.
sobrrania nacional« do r«gi.~ democrátlcor o respeito a05
dlr~ito.
fundam&ntais da
pessoa hum~na.
a y.. d~cio
ao

-- _-

~

Titulo'

Coerente
COM o
rato de
ha~r
erllldo D
pluralisMo pol1tlco EM rUnda.Ento da R..publlca F..d..ratlva d.
BraoU <art. 111. Incllo V da C.F.>. o conotltulnte de 1,..1 rez

Nilo

1988

.

ademai~.

breve possiVtrl,

Art. 17. t: livre a criação. fusão. incorporação e extinção de
partidos poIhicos, resguardados 11 soberania nacional. o regime
democriltico, O pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
I>"ssoa humana e observados os seguintes precenos:
I - carilter nacionlll;
11 - proibição de recebimento de r~cursos financ~ir05 de
entidade ou gcwemo estrangeiros ou de subordinação 11 estes;
UI - prestação de contas à Justiça Elenoral;
IV - funcionamento parlamentar dt, acordo com alti.
li I' E assegurada aos partidos políticos autonomia pafll
definir sua estrutura interna, organização ~ funcionamento. de·
vendo seu> estatutos estabelecer norma" de fidelidade e disciplina partidárias.

..artldárlo.
AssiM.
urge que
se ponha
cobro i\
essa
conJuntura d~ Il'l!Ioril.lidade t pulvs:riza~io partid'árla qUI: só tem
contribuído para o rebaixaMento do nívRl de participa~ão E.
conscqUcntementc. da Educaçia política de nossa povo.

i. 'pois.

projeto:
o objlrt ivo
dE5se
de exclusão da vida partidária para
a~uelils
legendas cujo deSEMPcnho el~itoral rcyltle tJm~ tal
..., sua
debll Idade
inserçio nacional que nio ju!tifiqU~
Tal

e.~ab~Jtrêcr

li 2' o.. partidos pohticos,lIpós adquirirem I>"r$Olllllidade
jUl!llica, na forma da lei civil, registrar&> seus estalU10s no Tribunal Superior Eleilorlll.
§ 3' Os partidos pohticos t~m direito 11 recursos do fundo
partidário e IIcesso grll!uito llO r6dio ~ á televi~o, Illl fo<mIl
da lei.
f 4·· t: vedad811 ulJlizaçbo 1>"105 partidos poIfticos deorgan1zaçáo paramilitllr.

cláusul~s

~

.•..•......... _.••.....•.••..••••••.....••..
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PROJETO DE LEI NQ 2.521, DE 1992
(Dos Srs. Waldir Guerra e Ivânio Guerra)

Estabelece requisitos mínimos para a
construção de moradias populares, altera
o art. 4Q da Lei n Q 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e dá outras providências.
(Apense-se ao Projeto de Lei n Q 1.084, de
1991.) O Congresso Nacional decreta:
Q
Art.
1
O Poder Público, atuando como agente financeiro ou agente promotor de projetos envolvendo a produção de moradias populares, observará os seguintes requisitos
mínimos:

Ma.rço de 1992

11
os lotes terão área mínima de
100m2 (cem metros quadrados) e frente mínima de 5m (cinco metros);
lI!

IV
§ 1Q

.

§ 2;< • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§
3 Q A legislação estadual e municipal
poderá fixar limites maiores do que os
determinados no inciso 11 deste artigo."

A regulamentação desta lei fixará as condições para a caracterização das unidades
residenciais como moradias populares.

I
as unidades residenciais unifami1iares
terão um mínimo de 40m2 (quarenta metros
quadrados);

Art.
6 Q O Poder Público incentivará, inclusive com a abertura de linhas de crédito
especiais:

11
os lotes unifami1iares, se assim caracterizado o projeto, terão área mínima de
100m2 (cem metros quadrados).

I _ a aquisição de cestas básicas de materiais de construção para a produção de moradias populares;

Art.
2 Q A legislação estadual e municlpa1
referente a uso, parcelamento e ocupação do
solo urbano respeitará os requisitos mínimos
fixados nos incisos I e 11 do art. 1 Q desta
lei,
podendo determinar maiores exigências
na esfera de sua competência e nas áreas de
sua jurisdição.

11 _ o plantio de hortaliças e frutíferas
nos lotes nos quais forem edificadas moradias populares.

§ i

Q

As disposições deste artigo abarcam a
produção de moradias populares com ou sem a
participação do Poder Público.
Q

Fica estabelecido o prazo de 120
(cento e vinte) dias a partir da regulamentação desta lei para a adequação da legislação estadual e municipal ao disposto neste
artigo.
2

§

Q

A não ocorrência da adequação da legislação estadual e municipal, nos termos do
parágrafo anterior,
justificará a imediata
interrupção do repasse de verbas federais
des·t i nadas à área de habi tação popul ar.
§

3

Art.
3 Q Excluem-se do disposto nos arts.
i Q e 2 Q desta lei os casos de regularização
fundiária de assentamentos caracterizados
como favelas, cortiços ou assemelhados.
Art.
4 Q O art. 4 Q da Lei n Q 6.766, de 19
de dezembro de i979,
que "dispõe sobre o
parcelamento do solo urbano e dá outras
providências", passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4 Q
I

Art.
7 Q O Poder Executivo regulamentará
esta lei no prazo de 90 (noventa) dias de
sua publicação.
Art. 8 Q Esta lei entra em vigor na data .de
sua publicação.
Art.
9Q
contrário.

Revogam-se

as

disposições

em

Justificação
A Constituição Federal dispõe, no seu art,
21, a competência da União para:
"XX
instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano,
inclusive habitação,
saneamento básico e transportes
urbanos; "
Entendemos como necessária a utilização de
tal prerrogativa constitucional em termos da
fixação de requisitos mínimos para a construção de moradias populares. Os códigos de
obras e edificações municipais não têm sido
totalmente eficientes na garantia do bemestar dos habitantes das áreas urbanas, especialmente da faixa da população de menor
poder aquisitivo. São construídas, hoje. habitações
com
dimensões
verdadeiramente
subumanas. Os lotes em que as residências
são implantadas, por sua vez,
também têm
,condições precárias.
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Pretendemos,
com este projeto de lei, determinar parâmetros mínimos para a construç§o de moradias para baixa renda. O Poder
Público, em especial, n§o financiaria ou implantaria projetos que n§o observassem tais
parâmetros.

111 _ ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das
rodovias, ferrovias e dutos será obrigatória
a reserva de uma faixa non aedificandi de 15
(quinze) metros de cada lado, salvo maiores
exigências da legislaç§o específica;

Trata-se
de
um
projeto
da
importância. Esperamos contar com o
dos membros desta Casa.

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

maior
apoio

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1992.
Deputado Waldir Guerra
Deputado Ivãnio

Guerra.

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA"DO BRASIL

................. i-iTuLÓ' ÍÍÍ·················
Da Organização do Estado
"

.

CAPÍTULO 11

Q

A percentagem de áreas pÚblicas prevista no inciso I deste artigo n§o poderá
ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba, salvo nos loteamentos destinados ao uso industrial cujos lotes forem maiores do Que 15.000m2 (quinze mil
metros
quadrados), caso em que a percentagem poderá
ser reduzida.
§

1

Q

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

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

Da União
Art. 21. Compete à União:

PROJETO DE LEI NQ 2.522, DE 1992
(Dos Srs. Waldir Guerra e Ivânio Guerra)

xx _ instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitaç§o,
saneamento bás i co e t r'ansportes urbanos;
LEI NA 6.766. DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979

Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providêncii8s.

............................................
CAPÍ TULO II

Dos Requisitos Urbanísticos para Loteamento

Define critérios para resgate dos Títulos da Dívida Agrária vencidos.
(Apense-se
de 1991.)

ao

Projeto de Lei nA 2.055,

O Congresso Nacional decreta:
,Art.
1~ Os Títulos da Dívlda Agrária vencldos serao resgatados através do Banco do
Brasil
S/A,
no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, contados de sua apresentação.
Parágrafo unlCO. O pagamento dos Títulos
da Dívida Agrária será feito pelos valores
nominais declarados pelo Poder Executivo
para o mês em que ocorrer o resgate.
Q

Art.
4Q
OS
loteamentos deverão atender,
pelo menos, aos seguintes requisitos:
I
as áreas destinadas a sistema de circUlação, a implantaç§o de equipamento urbano
e comunitário, bem como a espaços livres de
uso público, serão proporcionais à densidade
de ocupação prevlsta para a gleba. ressalvado o disposto no § 1 Q deste artigo;
11 _
os lotes terão área mínima de 125m2
(cento e vinte e cinco metros Quadrados) e
frente mínima de 5 (cinco) metros. salvo
quando a legislaç§o estadual ou municipal
determinar maiores exigências, ou quando o
loteamento se destinar a urganizaç§o específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes;

Art.
2
O Tesouro Nacional, através do
Banco Central, reembolsará o agente financeiro. no prazo máximo de 7 (sete) dias dos
recursos dispendidos no resgate.
'
Parágrafo unlCO.
Os recursos financeiros
de que trata esta lei correrão à conta de
dotaç§o própria de Encargos Financeiros
Recursos sob Supervis§o do Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento.
Q

Art. 3 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicaç§o,
Art.
4
contrário.

Q

Revogam-se

as

disposições

em

Justificação
É de todos conhecida a situaç§o daqueles
qUe, desapropriados de seus imóveis rurais,

se veem
Títulos
usuários
chegam a
sal mente

na cont,ngência de negociarem seus
da Dívida Agrária _
TOA,
com
contumazes, suportando deságios que
60% do valor nominal declarado menpelo Governo Federal.

Inaceitável, portanto, que direitos líquidos e certos garantidos pela Constituição
Federal,
venham,
sistematicamente,
desrespeitados.
o pagamento dos TOA vencidos não pode,
mais, ficar ao exclusivo alvedrio do devedor, impondo-se-nos estabelecer novos critérios para o resgate.
Nosso
projeto,
criando
mecanismos
automáticos de resgate, mediante apresentação dos TOA ao Banco do Brasil S/A, restabelece a credibilidade desses títulos e garante aos seus detentores o exato atendimento
de seus direitos líquidos e certos.

acordos
quitação destinadas ao seu cliente, na celebração de
sem a presença do mandatário, na aceitação do perdão do ofend.!.
do em nome do ré'; ou querelado, etc.
Achamos que tal se justifica, uma vez que
nã,
infelizmente, advogados que não primam pela honestidade e lis.!!.
ra, sendo conveniente, portanto, maior :rigor nas. circunstã~
das onde o representado fica 11 marcê do seu mandatário.
A medida, além de ser de grande contribuição pa
desburocratização. Por
ra a sociedade, t! também um incentivo
todos este motivos é que contamos com o apoio dos I1ust.es p!!

res.
Sala das Sessões,

. ,"""(PFL/HS~I~
.,~~

(PfL/P )

(Dos Srs. Waldir Guerra e Ivânio OIlerra)
Dispõe sobre a concessão de renda mensa.l no valor do s!,!
lário mInirno para a pessoa portadora de deficiência
e
para o idoso carentes.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 1.428, DE 1991)

PROJETO DE LEI

:\;Q. 2.523, DE 1992
{Dos SI'S. Waldir Guerra e h'fulio (}Jerra)

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
A:rt. 1"
Fica assegurada, independentemente de
contribuição para a seguridade social, a concessão de
renda
mensal no valor de Hum) salário mínimo para a pessoa portadota de deficiência e para o idoso, desde que:

Detenuina a inexigibilidade do reconhecimento de firma
nas procurações tlad judicial!.

(I. COMISSJ\O DE CONSTITUIÇ1'io E JUSTIÇA E DE REDAÇ!\OI

I)
não aufiram qualquer :rendimento igual
ou superior a l(um) salário mínimo; ou

NACIONAL OECRETA:

11) pertençam a família, cujo ganho
junto mensal de seus membros seja inferior
l(um) salário mínimo.

Art. lO
Fica abolida a exigência do . reconh!'.
cimento de firma para a outorga de procuração ad judicia.
Art. 2"

j",,,",~'M

PROJETO DE LEI Ng 2.524, DE 1992

Saia das Sessões. 20 de fevereiro de 1992.
Deputados Waldir Guerra e Ivânio Guerra.

o CONGRESSO

Março de 1992.
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Esta lei entra em vigor na data

da

sua publicação.

A:rt. 2"

Considera-se para os efeitos

co~

a

dessa

lei:
Art. J"

Revogam-se as disposições em

contr~

- pessoa portadora de deficiência,
la que sofre de perda, má formação ou

rio.
JUSTIFICAÇIlO
A apresentação des ta proposição just i fica-se,
na medida em que um dos grandes responsáveis pelos
tumultos
e aglomerações dos cartórios é o reconhecimento de firma. Pr.'!
tlcamente documento nenhum tem validade no Brasil se a assin!.
tU,ra que nele consta não estiver reconhecida em cartório:
Achamos que tal exigência °é um excesso de zêlo.
A d.,ples apresentação de um documento já deveria trazer Ins1ta a sua presunção de v,:racidade. Realmente não t! de se pres.!!.
.,ir qu~ .toda assinatura seja falsa, pois o normal t! que
seja
exatamente o contrário. A fraude não se presume, que a alega é
que deve comprová-la.

Todavia, mantivemos a exigência de reconhecime~
to de firma para os casos em que ã leI exige a concessão de p2,
deres especiais, ou seja, .nos casos de levantamento de quantia
Hberada· em iuízo, no recebimento de quantias e
conseqüente

aqu~

anomalia

de órgão, estrutura ou de função mental
fisio
lógica ou anatômica;
r_
11 - idoso, O maIor de 65 anos de idade.
Art.:3"
A condição de pessoa portadora de d~
ficiência deverá ser comprovada mediante avaliação, sob respo~
sabilidade da assistência social, feita por equipe de
profis
sionais, integrada por especialistas da área da saúde vincul;
dos ao Sistema Único de Saúde, e da área de assistênc~a
sQ
cia!.
Art. 4"
A idade deve ser aprovada
mediante
certidão do registro civil ou por outro meio admitido em dire.!.
to, inclusive assento religioso, cédula de identidade ou
Cal:.
teira Profissional ou do Trabalho e da Previdência Social em.!.
tida há mais de lO(dez) anos.
Art. 5"
Para a manutenção do beneficio
• observadas as seguintes condições:

serão

Março de 1992
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I - a pessoa portadora de deficiência
e
o idoso deverão apresentar, de 2 (dois) em
2
(dois) anos, prova de v ida e de incapacidade de
prover o pr6prio sustento ou de tê-lo
provido
por sua familia, conforme critérios a serem de
finidos no Regulamento desta Lei;
-

II - a pessoa portadora de deficiência, e~
tá obrigada, sob pena de suspensão do
benefici~1 a submeter-se a exame médico a cargo da 8,!
sistência social, processo de reabilitação
pro
fissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratui temente I exceto o cirúrgico que é facultativo.
Art. 62
O beneficio será deviclo a partir da
ta da entrada do requerimento.
Art. 72

d~

O beneficio será cancelado quando oco:!:

rer:
falecimento do beneficiário;
II garantida
portadora
mais anos

capacitação para o trabalho, desde que
colocaçfto de emprego, para a
pessoa
de deficiência com 14(quatorze)
ou
de idade;

III- término da incapacidade.
Art. 82
A infração a qualquer dispositivo desta Lei sujeita o responsável, conforme a gravidade da situação,
à multa variável de Cr$200. 000, OO( duzentos mil ,oruzeiros)
a
Cr$lO. 000.000, OO( dez milhões de cruzeiros), dev,ende estes valo
res serem reajustados, a partir da data da entrada em vigor de~
ta Lei, pela variação mensal do índice Nacional de Preços
ao
Consumidor (lNPC) calculado pelo Instituto SrasHeiro de
Ge~
grafia e Estatistica (IBGE).
Art. ~2
Fica extinta a Renda Mensal Vitalícia
na forma estabelecida no art. 139 da Lei n2 B. 2l3, de 24 de j.'!.
lho de 19~1, devendo a Previdência Social providenciar a transferênci~ dos beneficios por ela mantidos sob es!la
denominação
para a esfera da assistência social no prazo de 90(noventa)dias
contados a partir da data da publicação desta U!i.
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Com isso, fica·m prejudicados os direitos
das
pessoas portadoras de deficiência e dos idosos carentes, pois
com a Constituição Federal ficou-lhes garantida a concessão de
um salário mínimo de renda mensal.
A aprovação da Lei nº 8.213, de 24 de julho

de

1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social, evidentemente, veio a representar grande melhoria para
a v i da dos ve lhos e dos invál idos carentes, uma vez que a Re,Q

da Mensal Vitalícia teve seu valor majorado para l(um)
rio mínimo.

sal!

Entretanto, não devemos nos contentar com tão
pouco. A proposta que remetemos à apreciação dos Nobres
Me!!
bros desta Casa, reveste-se de grande importância social, pois
amplia a clientela que terá direito a essa renda mínima. Isto
porque o Projeto inova ao definir como idoso o maior de
6.5
(sessenta e cinco) anos de idade e não O maior de 7D(setenta)
anos, como prevalece na atual legislação previdênciária. Por
outro lado, em obediência aos ditames constitucionais,
define, de acordo com os critérios mais modernos defendidos
por
organizações de saúde, os requisitas que devem ser atendidos
para que a pessoa seja considerada como portadora de deficiê!!.
eia.
Esperamos que a matéria aqui proposta mereça o
pronto acolhimento da Câmara dos Deputadas, não apensas
por
constituir relevante avanço em relação à situação atual, mas
também por beneficiar parcela da população, que possui restrl
ções concretas que di ficul tam ou impedem o seu sustento e m.!
nutenção.
Sala das Sessões, em

Deputado WALDIR GUERRA
(PfL/MS)

Deputado IVÃNIO GUERRA
(PFL/PR)

CITADA, ANEXADA PELA COORDENAtAO
DAS COMISSOES PERMANENTES

~GISLAÇAO

Art. 102 A ri'!nda mensal de que trata esta
Lei
sl:rá custeada com parcela dos recursos do orçame·nto da segurid!,
de social.
Art. 112 Esta Lei entra em viga"
dias ap6s a data da' sua publicação.

Art. 122

~O

Revogam-se as disposições em

(noventa)

contr!

1fnJLoJV

DAS DISPOSlçOES FINAIS E TRANSTTÓRIAS

rio.

----------

JUSTIFlCAÇllo
Um dos maiores avanços da Constituição Federal
no campo social consistiu na introdução do conceito de seguridade social que compreende um conjunto integrado de ações nas
áreas de saúde, previdência e assiStência social. O legislador
constituinte foi sábio ao definir a clientela a que de destina
cada uma dessa esgeras. A saúde é direito de todJS e dever do
Estadoj os planos de previdência social são devÍ·jos para aque~
les que deles participam, mediante contribuição :l a
assistê,!!
eia social é prestada a quem dela f)ecessita.
A~esar

das inovações conceituais introduzidas,
nenhum avanço foi feito, até o momento, no sentido de
regul~
mentar, a ní~.-'~le lei ordinárias, 05 dispositivos constantes
da Carta Magna que dizem respeita à assistência social.

Art. 139 • A Renda Mensal Vlt.Heil amtlnum bllepndo o eleD<O de
benclleill5 d. PrevidtnCÚl Social, alf que .<:]a reJllIameJllado o iDci>ií V do an. 203 da
ComlilUiçi<> Federal.

f I'· A Renda Men..1Vitallcja .eri devida a. maior de 70 (.. tenta) anos de
idade ou lmiJido que mo uercer atividade remunerada. »0 aufc:rir qualquer reDdimenro
por pessoa de quem depende
atidlatoriamentt c DIa tiver outro meio de prover o próprio sustento, desde que:
.

~ ao ..lar da lUa re.da mensal, nAo for mantido

I . unha .ido filiado 1 Previd!neil Socla\ em qullquer tpoco, no mfnimo por
12 (dou) m..... C?llStculivos ou mo;

Geral de

Previdl~,íat~a~~~~~~al~~"ti11~;::~::: .r:~~n~c~~~~~s~l~ ~~~~:

OU Rural. no mfnímo por S (cinco) anos" ronsecutiVO$ ou nlo; ou

m ... lenha filiado 1 anliga Prevld!ncia Social Urbana após eomplew 60
(sessenta) anos de idade, sem direito 105 be:netrclos regulamentares.
I 2C • O VO.t!ClT da Renda Mennl Vita1fcia. inc1usive para as concedidas
da entrad2 em vigor dcs12 Lei, seT~ de ] (um) SJl14rio mJnimo.

Intc!
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e-w ft'querirncnlo: -

•

J-'-

Í'...cl'd.:: Mensal V'h.atrda ter4 devidA a conta! da dali da apresent3ç1o

A RCõida MensàI VilaHcia nAo ~e ser aromulad.l com qualqu.cr
~cie de bcneHc.io do Repl':".e Çieral de Prcvid!nd. SOCial, ou da antíga Previd!naa SOcial
Urbu.I.ou Rural, ou de outro regime.

f 40

•

PROJETO DE LEI NQ 2.525, DE 1992
(Do Sr. Cunha Bueno)

Inclui os incisos X e XI no art. 42 da
Lei nQ 8.389, de 30 de dezembro de 1991,
que institui o Conselho de Comunicação
Social.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; e de Constituição
e JUstiça e de Redação (art. 54 ) _ (art.

Marçu de 1992

É a publicidade, também, o fator determinante do surgimento, desenvolvimento e manutenção das empresas de rádio, televisão e
imprensa escrita, pois é através deste mecanismo que aquelas empresas buscam os recursos necessários a sua própria existência.

Assim sendo. nosso projeto pretende acrescentar à composição do Conselho de Comunicação Social mais dois membros, um representando as empresas e outro os profissionais
de propaganda. Pretendemos, desta forma, ver
sanada o que julgamos ser uma falha da lei.
Pelos motivos expostos, esperamos contar
com o apoio de todos os ilustres Parlamentares para a aprovação do nosso projeto.
Sala das Sessões. 20 de fevereiro de 1992.
Deputado Cunha Bueno.

24.11.)

o Congresso Nacional decreta:
Q

Art.
1~ Ficam incluídos no art. 4
da Lei
n Q 8.389. de 30 de dezembro de 1991,
que
institui o Conselho de Comunicação Social.
os incisos X e XI. com a seguinte redação:
"X
um representante das agências de
propaganda;
XI _ um representante da categoria dos
profissionais de propaganda."
Art. 2 Q Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art.
3Q
contrário.

Revogam-se

as

disposições

em

Justificação

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
LEI NQ 8.389, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

Institui o Conselho de Comunicação Social, na forma do art. 224 da Constituição Federal, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 4 Q O Conselho de Comunicação Social
compõe-se de:

A Lei n Q 8.389. de 30 de dezembro de 1991,
instituiu o Conselho de Comunicação Social,
obedecendo ao que determina o art. 224 da
Constituição Federal.

I
rádio;

A Composição do referido Conselho. de treze membros efetivos. cada um com seu suplente, contempla representantes das empresas de
rádio, televisão. imprensa escrita, bem como
das categorias profissionais de jornalistas,
artistas, radialistas, profissionais de cinema e vídeo. Inclui, ainda, um engenheiro
com notórios conhecimentos na área de comunicação social e cinco representantes da sociedade civi 1.

III _ um representante de empresas da imprensa escrita;

Como se vê, não foram previstos representantes das empresas e dos profissionais de
propaganda. Ora. a publicidade é hoje uma
atividade que mobiliza milhares de empresas
e profissionais no Brasil inteiro. É através
da publicidade que a indústria e o comércio
oferecem produtos e serviços à população. É
graças a elô que os cidadãos podem exercer
livremente suas opções de consumo. Serve ainda a campanhas educativas e de interesse
público patrocinadas pelos governos de Lodos
os níveis.

um

representante

das

empresas

de

II _ um representante das empresas de televisão;

IV
um engenheiro com notórios conhecimentos na área de comunicação social;
V
um representante da categoria profissional dos jornalistas;
VI
um representante da categoria profissional dos radialistas;
VII
um representante da categoria profissional dos artistas;
VIII
um representante das categorias
profissionais de cinema e vídeo;
IX
cinco membros representantes da sociedade civil.
Q
§
1
Cada membro do Conselho terá um suplente exclusivo.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
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§ 2~ Os membr03 do Conselho e seus respectivos suplentes serão eleitos em sessio conjunta do Congresso Nacional, podendo as entidades representativas dos setores mencionados nos incisos I a IX deste artigo sugerir nomes ~ Mesa do Congresso Nacional.

§ 3.0. Os membros do Conselho deverão ser
brasileiros, maiores de idade e de reputação
i 1 i bada.
§ 4.0. A duração do mandato dos membros do
pE!rmitida uma
Conselho será de dois anos,
reconduçio.
§
5.0. Os membros do Conselho terão estabilidade no emprego durante o periodo de seus
mandatos,

~rt

d~ 69

prazo

IncRntivos

_ Jg
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r-egu 1 C\mp-nt ara,

no

(5t5S~nta) dias a partir da vigência d~5ta lei, os

instituídos_

nEla

~Q

Art.

Esta leI entr~ em vigor na data de 5ua

pub 1 i caçio.

JUS T I F I C A C A O

o
siMPles~ent~

probleMa da medicina trab~lhi5tiil no Brasil

crônico.
Talve:

trnhitl10s um dos nlaiores indiclE.'s de

aci-

d"nt~5 de trabalho do Mundo. Pr~tlcam~nt~ nad_ S€ f~z ~ rEspri-

to. A inércia ~ total nesta l~portantE áre~ social.

~trrr.dora~.

A conseqüênCia é q~e as PErd~5 ~conôroica5 são
De um lado,. a dl~inul'So da produç~o; dE outro. o

incre~entD dos custo5~~êdico-hospitalarts.

EntrEtanto. Mais importante que isso 5~b as perdas

eM

vidas'- irrepar~vei5 - e os sofrimEntos

t~abalhador~s

XXI.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

p~s50ajs

dos

indesculpáVEi5 nUM ~undo ~s vÉsPErK5 do srculo

-

MesMo porqUE sabe-se qUE nos paíSES desEnvolVidos do

nlisfir io no~tf:

i\

hr-

prE'v... l~nc ia deSStr5 li\numtávf:'l.s fatos ~ Illuit is-

SIMO menor, qUando não negliSEnciável.

o

TÍTULO VI II

rf!' ... ~dio mais t:'fICi\~ para contornar estE'

no Br~5il -

bleMa

nõ~ico,. na expressiQ,.

Da Ordem Social

ec~ma

qUE"

preconizilR'oS,.

pro-

a rigor, taMbÉM alhures - i o Incentivo ecoeM nosso

projeto, dt incentivo ~í5cal.

!ac~e, podErl~ um Incentivo duplo, CONO o

Inccnt iv~-sc a iNO-

parecer c:tcesslvo: tanto

bil.i=~tão como o CU5ttlO do at ivo. Nada maiS E'n9êWO,O. PrifDriro

CAPÍTULO V

Porque ~t trata d~ saúd€ do opcr~rlo. Segundo porque o

Da Comunicação Socia"

lnctnti-

v.-.r-SE apenas ia. aquisição do (.'qlJiPêõl.1I1E'nto E' não ~'Jii' AlaOIJtcnçt\o ~
o

lIilt"smo qUI"

pra

Art. 224. Para os efeitos do disposto neste
capítulo,
o
Congresso
Nacional
instituirá.
como órgão auxiliar, o Conselho
de Comunicação Social, na forma da lei.

I~pllca

-d.r

COM IJMa mão c

A~te

I"'RS no

t

Irêõl.r

COAI

i\.

ol.JtriO\·

pOrqlJE' a

co.-

gastos futuros, por Vt~cS s~bsti\.nClni§.

Isso p contaMOS COM o

~POIO

dos Insignes

p~

Congr~sso N~clonal para aprov~,ão d~ste prOJeto~

dc

dor 1992.

~

Dcputado ANTONIÓ CARLOS/MENDES THAME

PROJETO DE LEI Nº 2.526, DE 1992
(Do Sr. Antonio 'Carlos Mendes Than~)

PROJETO DE LEI Nº 2.527, DE 1992

Dispõe sobre concessão de incentivo fiscal à pessoa jur.!
dica que instale equipamentos parq. prevenção de acide!!,
teli do trabalho.
(As COHISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTltAc;l\O E

POBLlCO: DÉ FINANÇAS E TRIBUTAÇ1\O: E IIE

SERVIÇO

CONSTITUIÇI\O

I JUSTIÇA E DE REDAÇ1\O (ART.54) - ART. 24, lI)

O CONGRESSO NACIONAL dccrorta.
Art.
equip"'Rllmtos
CDnsiderar

19

As pessoas jurídicas

põlra prevEnção

seu valor

cl.ssí~iqu€m-5E

rend~p

me5~O

op~,..acíonal

que esses

~I"'oteç~~'r~sultantr

ú~j.co..

Será de

deduzí-

equiPam~ntos

car~ts:r

coletivo

As despesas co .. o cust 2' i o da 1I1ilnlJ.t cn,io

cqUip.uDconto5 IE.'sp~cj-ficado~ no artigo anti~rjor pod~r~o

de-duzidas,.

na

a

da in$talação desses equiPamentos ..

Art _ 22

dEt~l"'.. inal;ão da base de

r ..nda, acrRscidas de 2SX (vintE

E'

cá.lculo

do

cinco PDr clmto).

Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação _ ZPE, no Município
de
Foz do Iguaçu, Estado do
Paraná.
(Apense-se
de 1991.)

ao Projeto de Lei n Q 1.330,

podel"iio

eM SEU ativo imobilizado.

Parágrafo

dos

ínst .. larra

d2' ae idtmtes do trilbiillho

int29ral como despe5a

vel para fins do imposto dE

que

(Do Sr. Renato Johnsson)

imposto

O Congresso Nacional decreta:
Art.
1.0.
É o Poder Executivo autorizado a
criar uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Foz do Iguaçu, no
Estado do Paraná.

SEI'"
di

Parágrafo único.
A Zona de Processamento
.de Exportação de que trata este artlgo terá
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criação.

características. objetivos e
regulados pelo Decreto-Lei
nQ
2.452.
de 29 de julho de 1988. com as modificações feitas pela Lei n Q 8.396. de 2 de
janeiro de 1992.

fu~cionamento

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art.
3Q
Revogam-se as disposições em
contrário, de forma especial o limite imposto pelo art. 1 Q da Lei n Q 7.993. de 5 de janeiro de 1990.

.Just H i cação

o Decreto-Lei n Q 2.452, de 29 de julho de
1988, modificado pela Lei n Q 8.396, de 2 de
janeiro de 1992, discrimina, em seu art. 1 Q ,
as finalidades principais da Zona de Processamento de Exportação:
I _ fortalecer o balanço de pagamentos;
I I

reduzir os desequilíbrios regionais;

111
promover a difusão tecnológica e o
desenvolvimento econômico e sociai do País.
As ZPE caracLerizam-se, de acordo com o
parágrafo único do referido dispositivo,
como áreas de livre comércio com o exterior.
destinadas à instalação de empresas voltadas
para a produção de bens a serem comercializados com outros países.
Tendo-se presente os obj~tivos e as características principais das Zonas de Processamento de Exportação, torna-se patente que o
Município de Foz do Iguaçu reúne as condições necessárias para sediar uma das ZPE,
devendo tornar-se a curto e a médio prazos
uma das mais importantes pelos seguintes motivos, dentre outros:
1Q
Localização em região de fronteira com
o Paraguai e Argentina. Em razão do intenso
intercâmbio comercial, Foz do Iguaçu tornouse pólo econômico de vasta região: o sudoeste paranaense. o oeste catarinense e as regiões fronteiriças da Argentina e Paraguai.
Além disso.
a criação do Mercosul. e especialmente a sua implementação,
abrem novas
possibilidades para o intercâmbio econômico
entre os países do Cone Sul,
tendo Foz do
Iguaçu importante papel a desempenhar nessa
nova realidade.
2Q

Disponibilidade de infra-estrutura urbana e de serviços, que comporta, sem grandes investimentos. projetos industriais de
porte. de qualquer natureza.
3Q
Existência da 3 R maior rede de hotéis
do País, tanto em qualidade quanto em quantidade, dotada de moderna infra-estrutura de
telecomunicações e de serviços congêneres.

4 Q Facilidade de controle, pela Polícia
Federal e Receita Federal. do fluxo de bens

Março de 1992

à ZPE. dada a infra-estrutura já instalada
destes organismos federais na região.

5 Q Término das obras de construção da Hidrelétrica de Itaipu, que tem gerado grande
desemprego na região, inclusive de mão-deobra qualificada (engenheiros, administradores,
técnicos), que poderia ser aproveitada
em novos empreendimentos.
Pelas fortes razões aduzidas, não temos
dúvida quanto à viabilidade técnica e financeira da criação de uma Zona de Processamento de Exportação no Município de Foz do Iguaçu. pelo que estamos certos de contar com
o beneplácito dos nobres pares,
para sua
aprovação.
Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1992.
Deputado Renato .Johnsson.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI NQ 2.452, DE 29 DE JULHO DE 1988

Dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação e dá outras,
providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art.
55, item 11,
da Constituição, decreta
Art.
1 Q Fica o Poder Executivo autorizado
a criar, nas regiões delimitadas pelas Leis
nQs 3.692 e 5.173. de 15 de dezembro de 1959
e 27 de outubro de 1966. respectivamente,
e
suas alterações posteriores, Zonas de Processamento de Exportação (ZPE), sujeitas ao
regime instituído por este decreto-lei. com
a finalidade de fortalecer o balanço de pagamentos, reduzir desequilíbrios regionais e
promover a difusão tecnológica e o desenvolvimento econômico e social do País.
Parágrafo un1Co.
As ZPE caracterizam-se
como áreas de livre comércio com o exterior,
destinadas à instalação de empresas voltadas
para a produção de bens a serem comercializados com o exterior. sendo consideradas zonas primárias para efeito
de
controle
aduaneiro.
Art.
2 Q A criação de ZPE far-se-á por decreto, que delimitará sua área, à vista de
proposta dos estados ou municípios. em conjunto ou isoladamente.

§ 1 Q A proposta a que se refere este artigo
deverá
satisfazer
os
seguintes
requisitos:
a) indicação de localização adequada no
que diz respeito a acesso a portos e aeroportos internacionais;
b) compromisso dos proponentes de realizarem as desapropriações e obras de infraestrutura necessárias;

Março de 1992
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c) comprovação de disponibilidade financeira. considerando inclusive a possibilidade de aportes de recursos da iniciativa privada;
d) comprovação

de disponib'í1idade mínima
de infra-estrutura e de serviços capazes de
absorver os efeitos de sua implantação;
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Parágrafo único. Não serão autorizadas. em
ZPE. a produção, a importação ou exportação
de:

a) armas ou explosivo de qualquer natureza, salvo com prévia autorização do Conselho
de Segurança Nacional;

da forma de administração da

b) material radioativo, salvo com prévia
autorização da Comissão Nacional de Energia
Nuclear _ CNEN:

f) atendimento de outras conljições que forem estabelecidas em regulamento.

c) petróleo e seus derivados. lubrificantes e combustíveis sujeitos ao controle do
Conselho Nacional do Petróleo _ CNP; e

e) indicação
ZPE; e

§ 2 2 A administradora da ZPE deverá atender às instruções dos órgãos competentes do
Ministério da. Fazenda quanto ao fechamento
da área. ao sistema de vigilância e aos dispositivos de segurança.
32

A administradora da ZPE proverá as
instalações e os equipamentos necessários ao
controle, à vigilância e à administração aduaneira local.
§

2

não assumirá ônus
de qualquer natureza para a
implantação de
ZPE.
§

4

O Tesouro Nacional

Art.
3 2 ~ criado o Conselho Nacional das
Zonas de Processamento de Exportação _ CZPE,
composto por ministros de Estado, ao qual
competirá:

d) outros indicados em regulamento.

Art. 6 2 A solicitação de instalação de empresa em ZPE far-se-á mediante apresentação,
ao CZPE; de projeto na forma estabeleclda em
regulamento.
§ 12
Aprovado o projeto, os interessados
deverão constituir empresa que tenha:
a) capital
social, em montante mínimo fixado no ato da aprovação do projeto. formado
com o produto da conversão de moeda estrangeira, com a internação de bens de origem
externa ou, ainda. nos casos a que se refere
o parágrafo único do art. 18. com máquinas e
equipamentos de fabricação nacional; e

as propostas de criação de

b) o objeto social limitado à industrialização para exportação, sob o regime instituído por este decreto-lei.

11
analisar e aprovar os projetos industriais;

§ 22
A empresa constituída na forma do
parágrafo anterior firmará compromisso de:

I

ZPE;

analisar

111 _ traçar a
lítica das ZPE;

o~ientação

superior da po-

IV
aplicar as sanções de que tratam os
itens I. lI, IV e V do art.
24.
Parágrafo único.
Para os efeitos do item
I, o CZPE levará em conta. dentre outros, os
seguintes aspectos:
a) compatibilidade
segurança nacional;

b) observância
meio ambiente; e

das

com

os

normas

interesses da
relativas

ao

c) atendimento às prioridadE!s governamentais para os diversos setores da indústria
nacional e da política econômica global.

Art. 4 2 O início do funcionamento de ZPE
dependerá do prévio a1fandegamento da respectiva área.
Art. 52 Somente poderão instalar-se em ZPE
empresas cujos projetos evidenciem geração
de exportações efetivamente adicionais às
realizadas por outras empresas fora dela e
contribuam para o desenvolvimento econômico.
industrial e social do País.

a) manter, no País, junto a banco autorizado a operar em câmbio, contas em moeda nacional
e estrangeira, a serem movimentadas
nas respectivas moedas, na forma que vier a
ser definida pelo Banco Central do Brasil;
b) contratar empresas de auditoria externa
para, periodicamente ou sempre que solicitado pelo CZPE, elaborar relatórios de acompanhamento de suas atividades.
notadamente
para fins de controle do contido na alínea
seguinte;
c) realizar gastos mínimos no País, tanto
na fase de instalação como na de operação,
com a aquisição de máquinas e equipamentos,
de insumos, de serviços e de mão-de-obra nacionais.
considerados os respectivos encargos sociais; e

d) não produzir bens sujeitos ao regime de
cotas decorrentes de Acordos Internacionais
ou de procedimentos unilaterais do País com
relação a determinados mercados externos,
vigentes na data de assinatura do compromisso, ressalvado o disposto na alínea b do §
1"- do art. 12.
§ 3"- Poderão ser computados no compromisso
previsto na alínea c do § 2"- os lucros e di-
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vldendos efetivamente pagos a sócios residentes e domiciliados no País.
4 Q Somente serão considerados. para efe;to do cômputo dos gastos minimos a que se
refere a alínea C do § 2 Q deste artigo. os
pagamentos realizados:
§

a) em moeda estrangeira, com relação a operações efetuadas na forma do art. 21; e

b) em moeda nacional obtida pela conversão. junto a banco autorizado a operar em
câmbio no País. de recursos em moeda estrangeira pertencentes à empresa localizada em
ZPE e disponíveis no exterior ou em conta de
depósito no Pais.
§
5 Q Não serão considerados. para efeito
de cômputo dos gastos mínimos. os valores de
pagamentos feitos no País, nos seguintes
casos:

a) aquisição no mercado interno de bens
importados ou de bens nacionais com significativa participação de insumos importados.
conforme dispuser o regulamento;
b) em benefício de outra empresa também
localizada em ZPE. ou de empresa estrangeira; e
c) relativos a transporte internacional.

§

Março de 1992

2 Q Somente os bens e materiais relacio-

nados no projeto poderão ser importados pela
empresa para a sua instalação.
§
3 Q Para a fase de operação, a autorização somente abrangerá os insumos aprovados
no projeto. tendo como referência quadro, em
forma de matriz, no qual serão especificados
e quantificados os produtos ~ os elementos
necessários à produção.
§ 4 Q O quadro servirá de parâmetro para o
controle aduaneiro das entradas e saídas de
mercadorias nas ZPE.

§ 5 Q O ato de aprovação dos projetos
disporá sobre a tolerância de variações das
quantidades, tipos e procedências cons~antes
do quadro. que será admi t i da medi ante' si mples comunicação à fiscalização aduaneira.
§ 6 Q Serão objeto de autorização prévia do

CZPE variações além da tolerância previs~a
no ato de aprovação, bem assim as alterações
que impliquem a fabricação de novos produtos
ou a cessação da fabricação de produtos aprovados no projeto.
A

§ 7
Entende-se como novo produto aquele
que tenha.
na Nomenclature Brasileira de
Mercadori~s (NBM).
classificação distinta
dos anterlormente aprovados no projeto.
Q

§ 6 Q A inobservância dos prazos fixados
para o cumprimento do disposto nos §§ 1 Q e
2Q
acarretará a revogação do ato de aprovação do projeto.

B
Deverão ser prevlamente aprovados
projetos de expansão da planta inicialmente
instalada,
observado o disposto nos §§ 1 Q a
6 Q deste artigo.

§ 7 Q Atendendo'a circunstâncias relevantes. o regulamento disporá sobre a prorrogação dos prazos a que se refere o parágrafo
anterior.

Art.
10.
As importações e exportações de
empresa autorizada a operar em ZPE gozarão
de isenção do Imposto de Importação, independentemente do disposto no art.
17 do
Decreto-Lei
n Q 37, de 18 de novembro de
1966. do Imposto sobre Produtos Industrializados.
da Contribuição para o Fundo.de Desenvolvimento Social (FINSOCIAL), do Adicional
ao Frete para Renovação da Marinha Mercante. do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários.

Art. 7 Q O ato que autorizar a instalação
da empresa em ZPE assegurará o tratamento
instituido por este decreto-lei. pelo prazo
de até doze anos, e poderá ser renovado em
idênticas condições. desde que a empresa tenha atingido os objetivos.
respettados os
requisitos e condições estabelecidos na autorização, e a continuação do empreendimento
garanta a manutenção de benefícios iguais ou
superiores para a economia do País.
Art.
8 Q A empresa instalada em ZPE não
poderá constituir filial. firma em nome individual
ou participar de outra localizada
fora de ZPE. ainda que para usufruir de incentivos previstos na legislação tributária.
Art.
gQ A autorização referida no art. 7 Q
determinará as condições para a implantação
e operação da empresa.

§ 1 Q Para a fase de implantação. a autorização determinará. com base no projeto apresentado.
as quantidades de serviços e de
bens nacionais e estrangeiros necessários
até a sua entrada em funcionamento.

§

Art. 11. A empresa instalada em ZPE terá o
seguinte tratamento tributário em relação ao
Imposto sobre a Renda:
I
com relação aos lucros auferidos
observar-se-á o disposto
na
legislação
aplicável
às demais pessoas jurídicas domiciliadas no País;
11 _ isenção do imposto incidente sobre as
e os pagamentos realizados, a qualquer tltulo. a residentes e domiClliados no
exterior.
remessa~

§
ia
Para fins de apuração do lucro
tributável a empresa não poderá computar,
como custo ou encargo, a depreciação de bens
.adquiridos no mercado externo.

Março de 1992
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§ 2-" O tratamento tributário previsto neste artigo poderá ser garantido, no caso de
prorrogação do prazo da autorização de funcionamento, desde que a empresa se comprometa a elevar os gastos mínimos no País
(alínea c do § 2-" do art. 6-"), conforme dispuser o regulamento.

Art.
12. As importações e exportações de
empresa autorizada a operar em ZPE estarão
sujeitas ao seguinte tratamento administra1.ivo:
I _ será dispensada a obtenção de licenças
ou autorizações de órgãos federais, com exceção dos controles de ordem sanitária, de
interesse da segurança nacional, de proteção
do meio ambiente e dos previstos na Lei n-"
7.232, de 29 de outubro de 1984;

11
somente serão admitidas importações
de equipamentos. máquinas,
aparelhos,
instrumentos, matérias-primas, componentes, peças e acessórios e outros bens, novos ou usados,
necessários à instalação industrial
ou que integr~m o processo produtivo.
§
1-"
A dispensa de licenças·pu autorizações a que se refere o item I não se
aplicará a exportações de produtos:

a) destinados a países com os quais o B~a
si 1 mantenha convêni os de pag,amento, as
quais se submeterão às disposições e controles estabelecidos na forma da legislação em
vigor;
b) sujeitos ao regime de cotas que venha a
ser instituído após a data de celebração do
compromisso de que trata o § 2-" do art. 6-";
e
c) sujeitos ao Imposto de Exportação.

As mercadorias importadas poderão
ser, ainda, mantidas em depósito, reexportadas ou destruídas, na forma prescrita na legislação aduaneira.
§

2-"

Art.
13. Serão permitidas compras no mercado interno de bens necessários às atividades da empresa:
I
na hipótese e forma previstas no art.
21, dos bens mencionados no item 11 do artigo anterior; e

11 _'de outros bens, desde que acompanhados de documentação fiscal hábil e o pagamento seja realizado em moeda nacional, convertida na forma prevista na alínea b do §
4-" do art. 6-"
Parágrafo único. As mercadorias adquiridas
no mercado interno poderão ser, ainda,
mantidas em depósitos. remetidas para o exterior ou destruídas, na forma prescrita na
legislação aduaneira.
Art. 14, As importações e as aquisições no
mercado interno deverão ser feitas em quan-
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tidades compatíveis com o programa de produção e as necessidades
operacionais
da
empresa.
§
1 2 Para os .efeitos deste artigo a autoridade aduaneira estabelecerá limites quantitativos (art. 9"', § 3-").
§ 2-" Ultrapassados os limites de que trata
o parágrafo anterior, os excedentes deverão
ser remetidos para o exterior ou destruídos.
na forma da legislação em vlgor. sem prejuízo das sanções previstas no art. 25.

Art. 15. As importações, compras no mercado interno e exportações de empresa autorlzada a operar em ZPE estarão sujeitas ao seguinte regime cambial:
I
independerão de visto ou de autorização administrativa as transferências em moeda estrangeira do exterior e para o exterior; recebidas ou efetuadas por empresas
localizadas em ZPE, bem assim aquelas reaiizadas entre elas;

11
as transferências para o exterior referidas no item anter10r
independerio de
contrato de câmbio;
111
os pagamentos para o merc~do lnte r no, efetuados por empresa 10eslizada em ZPE.
serão reallzados:

a) em moeda estrangeira, nos casos de operações feitas na forma do art. 21; e
b) em cruzados, nos demais casos;

IV _ aos pagamentos realizados no País em
benefíCio de empresa localizada em ZPE,
aplicar-se-á
o
tratamento dispensado a
transferências, em geral, para o exterior.
Art.
16. O Banco Central do Brasil não
assegurará em tempo algum, direta ou indiretamente, cobertura cambial para compromissos
de empresa instalada em ZPE.
Art. 17. O Banco Central do Brasil manterá
registros especiais dos investimentos, reinvestimentos e demais créditos de empresa
instalada em ZPE, em sistema distinto do
previsto na Lei n Q 4.131, de 3 de setembro
de 1962.
Parágrafo unlCo. Para os fins deste artigo, a empresa instalada em ZPE fornecerá ao
Banco Central do Brasil os dados e elementos
necessários.
Art.
iB.
A empresa instalada em ZPE não
poderá usufruir de quaisquer
incentivos ou
benefícios não expressamente previstos neste
decreto-lei, nem tomar recursos financeiros
ou obter garantia de qualquer espécie junto
a residente ou domiciliado no País,
salvo
quanto aos investimentos destes na empresa.
Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no País,
que
pretenda realizar investimentos em em~res3
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instalada ou a se instalar em ZPE. deverá
satisfazer as condições estabelecidas para
investimentos brasileiros no exterior.
Art. 19. A mercadoria prodUz\da em ZPE somente poderá ser introduzida para consumo.
no mercado interno, desde que observadas as
segulntes condições:
o valor anual da internação de cada
produto. de acordo com a classificação NBM.
de empresa em ZPE não poderá ser, em hipótes~ alguma. superior a dez por cento do valor
da respectiva produção. realizada pela mesma
empresa. no ano imediatamente anterior;
11
o CZPE poderá. na aprovação de cada
projeto. reduzir o limite fixado no item anterior. ou proibir a internação. em função
das prioridades governamentais para os diversos setores da indústria nacional.
§
1 Q A venda de mercadoria para o mercado
interno estará' sujeita ao mesmo tratamento
administrativo e cambial das importações.
§
2Q
A mercadoria produzida em ZPE e in~rodUzida para consumo
no mercado interno
ficara sujeita ao pagamento dos impostos e
encargos. conforme discriminado nos itens I
e II deste parágrafo.

Sobre o valor total da internação:
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Art. 20. Fica criado o Imposto sobre a Internação. devido pela introdução no mercado
interno de mercadoria produzida em ZPE. e
que terá como
contribuinte
a
empresa
produtora.
Parágrafo Único. O imposto a que se refere
o artigo ~nc1dirá à alíquota de 75% sobre a
diferença' entre o valor total da internação
e o valor das matérias-primas. produtos
intermediários e materiais de embalagem importados. agregados ao produto final.
Art. 21. Às vendas de bens para empresa
localizada em ZPE. realizadas ao amparo de
guia de exportação ,ou documento de efeito
equivalente, com cobertura cambial, será atribuído o mesmo tratamento fiscal, cambial.
creditício e administrativo aplicável às exportações em geral para o exterior.
Art.
22.
O
Ministério
da
Fazenda
estabelecerá normas para o despacho e controle aduaneiros de mercadoria em ZPE.
Parágrafo único. Incumbirá à autoridade
aduaneira o controle e a verificação de embarque e. quando for o caso, de destinação
de mercadoria exportada por empresa instalada em ZPE.

Produtos Industrializa-

Art. 23. Para efeitos fiscais. cambiais e
administrativos. aplicar-se-á aos serviços o
seguinte tratamento:

bJ Contribuição para o Fundo de Desenvolvimento Social (FINSOCIAL):

I _ os prestados em ZPE. por empresas ali
instaladas. serão considerados como prestados no exterior;

aI

l~posto

~obre

dos; e

11
Sobre o valor de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem
importados.
agregadOS ao produto
final:
a) Imposto de Importação;
b) Adicional
ao Frete
Marinha Mercante; e

para Renovação da

c) Imposto sobre Operações de Crédito.
Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas
a Títulos e Valores Mobiliários.
§ 3 Q Será permitida. sob as condições previstas em regulamento, a aplicação dos seguintes regimes aduaneiros especiais à mercadoria saída de ZPE:
a)

trânsito aduaneiro;

b) admissão temporária; e

c) o previsto no item
Decreto-Lei n Q 37. de 18
1966.

II do a r t. 78 do

de

novembro

de

§ 4Q
A aplicação do regime referido na
alínea c do parágrafo anterior, quando a
mercadoria se destinar a retorno para a ZPE.
será regulada por ato da Secretaria da Receita Federal.

11
os prestados em ZPE, por residente ou
domiciliado no exterior. para empresas ali
instaladas, serão considerados como prestados no exterior; e
111 _ os prestados por residente ou domiciliado no País, para empresas estabelecidas
em ZPE. serão considerados como exportação
de serviços. exceto os explorados em virtude
de concessão do Poder Público. os decorrentes de contrato de trabalho e outros indicados em regulamento.
§ 1~ É vedada à empresa instalada em ZPE a
prestação de serviços. fora dela. a residente ou domiciliado no País.
§
2~
Os pagamentos devidos por empresa
instalada em ZPE a residente ou domiciliado
no País. decorrentes da prestação de quaisquer serviços. serão feitos em cruzados, na
forma da alínea b do § 4 Q do art. 6~

Art. 24. Sem prejuízo das sanções de natureza fiscal. cambial. administrativa e penal
constantes da legislação em vigor. o descumprimento das disposições previstas neste
decreto-lei sujeitará a empresa instalada em
ZPE às seguintes penalidades. tendo em vista
a gravidade da infração e observado o disposto em regulamento:
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advertência;

II
multa equivalente ao valor de duas
mi 1 a cem mi 1 Obrigações do Tescluro Nacional
(OTN) ;
III

IV
tria1;

perdimento de bens;
interdição do estabelecimento indus-

V _ cassação da autorização pelra funcionar
em ZPE.
Art. 25. Considerar-se-á dano ao E~ário,
para efe i to de ap 1i cação da penei oe perd i mento, na forma de legislação e~;pecífica:

a) a introdução no mercado interno de mercadoria procedente de ZPE, que tenha sido
importada, adqu i r i da no mercacjo i nterno ou
produzida em ZPE, fora dos casos autorizados
neste decreto-lei;
b) a introdução em ZPE de mercadoria estrangeira não permitida; e
c) a introdução em ZPE de m!~rcadoria nacional não submetida aos procedimentos regulares de exportação de que trata o art. 21,
ou sem observância das disposiçi5es contidas
no item 11 do art. 13.
Parágrafo único.
bens será aplicada
competente.

A pena de perdiménto de
pelo órgão fazendário

Art. 26. O descumprimento total ou parcial
do compromisso de exportação ou de retorno
da
mercadoria
à
ZPE,
aSl;umido
pela
beneficiária dos regimes aduane'iros especiais de que tratam as alíneas b e C do § 3~
do art. 19, sujeitará a infratora às seguintes
penalidades,
aplicáveis isolada ou
cumulat1vamente:
a) multa de cem por cento do valor da mercadoria procedente da ZPE; e
b) proibição
regimes.

de

usufruir

dos

referidos

Art. 27. O Poder Execut i vo rl:lgul amentará,
no prazo de sessenta dias, o disposto neste
decreto-lei.
Art. 28. Este decreto-lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 29.
contrário.

Revogam-se

as

disposições

em

Brasília, 29 de julho de 1988, 167~ da Independência e 100~ da República. _ ~OSÉ SAR-

NEY
Mailson Ferreira da Nóbrega _
Hugo Castelo Branco.
LEI

N~

~osé

8.396, DE 2 DE JANEIRO DE 1992

Altera o Decreto- Le i ng 2. ,452, de 29 de
julho de 19B8, que dispõe sobre o regtme
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trtbutário. cambial e administrativo das
Zonas de Processamento de Exportaçio, e
dá outras providências.

o Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.ll. Os arts. 1~, 2~. 5~, 7~, 11 e 12
do Decreto-Lei n.ll. 2.452, de 29 de julho de
1988,
passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1.ll. ~ o Poder Executivo autorizado
a criar, nas regiões menos desenvolvidas.
Zonas de Processamento de Exportação _
ZPE, sujeitas ao regime jurídico instituído por esta lei, com a finalidade de
reduzir desequilíbrios regionais,
bem
como fortalecer o balanço de pagamentos e
promover a difusão tecnológica e o desen'volvimento econômico e social do País.
Parágrafo único. As ZPE caracterizam-se
como áreas de livre comércio com o exterior, destinadas à instalação de empresas
'vo1tadas para a produção de bens a serem
comercializados exclusivamente no exterior, sendo consideradas zonas primárias
para efeito de controle aduaneir~."
Art. 2.ll. A criação de ZPE far-se-á por
decreto, que delimitará sua área, à vista
de proposta dos estados ou municípios, em
conjunto ou isoladamente.

§ 5.ll. A concessão de ZPE caducará se no
prazo de doze meses, contados da autorização, a administradora da ZPE não tiVer
iniciado, efetivamente, as
obras
de
infra-estrutura de acordo com o cronograma previsto no projeto de instalação.
§ 6~ Em se tratando de ZPE já aprovada,
o prazo de que trata o parágrafo anterior
será de vinte e quatro meses, a partir da
data de publicação desta lei.

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

Art. 5~ É vedada a instalação em ZPE de
empresas cujos projetos evidenciem a simples transferência de plantas industriais
já instaladas no País.

.

.

Art. 7.ll. O ato que autorizar a instalação de empresas em ZPE assegurará o tratamento instituído por esta lei pelo prazo de até vinte anos.
Parágrafo único. O tratamento assegurado poderá ser estendido. sucessivamente,
por períodos iguais ao originalmente concedido, nos casos em que a empresa tenha
atingido os objetivos, respeitados os requisitos e condições estabelecidas na autorização, e a continuação do empreendimento garanta a manutenção de benefícios
iguais ou superiores para a economia do
País.

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

~
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Art. 11. A empresa instalada em ZPE
terá o seguinte tratamento tributário em
relação ao Imposto sobre a Renda:
I
com relação aos lucros auferidos,
observar-se-á o disposto na legislação
aplicável às demais pessoas jurídicas domiciliadas no País, vigente na data em
que for firmado o compromisso de que trata o § 2~ do art. 6 2 deste decreto-lei,
ressalvado
tratamento
legal
mais
favorável instituído posteriormente;
11 _ isenção do imposto incidente sobre
as remessas e os pagamentos realizados, a
qualquer título,
a residentes e domiciliados no exterior.
§
1 2 Para fins de apuração do lucro
tributável, a empresa não poderá computar, como custo ou encargo, a depreciação
de bens adquiridos no mercado externo.
§
2~
O tratamento tributário previsto
neste artigo poderá ser garantido, no
caso de prorrogação do prazo de autorização de funcionamento, desde que a empresa
se comprometa a elevar os gastos mínimos
no País (alínea C do § 2 2 do art. 6~,
conforme dispuser o regulamento).

Art.
12. As importações e exportações
de empresa autorizada a operar em ZPE estarão sujeitas ao seguinte tratamento
administrativo:
I
será dispensada a obtenção de licença ou autorização de órgãos federais,
com
exceção
dos controles de ordem
sanitária, de interesse da segurança nacional e de proteção do meio ambiente.
vedadas quaisquer outras restrições à
produção. operação. comercialização e importação de bens e serviços que não as
impostas por esta lei;
§ 1.2
.
b) sujeitos
a
regime
de
cotas
aplicáveis às exportações do País, vigentes
na data de aprovação do projeto, ou que venha a ser instituído posteriormente.
Art. 2.2 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art.
3 2 Revogam-se as disposições em
contrário. especialmente a alínea d do § 2 2
do art. 6 2 , o art. 19. caput, e §§ 1.2 e 2 2 ,
e o art. 20 do Decreto-Lei n 2 2.452, de 29
de julho de 1988.
Brasília, 2 de janeiro de 1992; 171~ da
Independência e 104 2 da República. _ FERNAN-

DO COLLOR _ Marcfllo Marques Moreira _ Slmá
Freitas de Medeiros.
LEI N2 7.993. DE 5 DE JANEIRO DE 1990

Dá nova redação
de 4 de julho
o número de Zonas de
portação _ ZPE, e dá
as.
7.792,
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ao art. 1Q da Lei n Q
de 1989. que limita
Processamento de Exoutras providênci-

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.2 O art. 1.2 da Lei n.2 7.792, de 4 de
julho de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.
1 2 Fica limitado em 12 (doze) o
número de Zonas de Processamento de Exportação _ ZPE, de que trata o DecretoLei n 2 2.452, d!" 29 de julho de 1988."
Art. 2.2 As Zonas de Processamento de Exportações _ ZPE, de que dispõe o art. 1.2 da
Lei
n.2 7.792, de 4 de julho de 1989, com a
nova redação dada por esta lei, serão instaladas nos Municípios de Maracanaú _ CE, Macaíba _ RN, Parnaíba _ PI, São Luís
MA,
João Pessoa _ PB. Barcarena _ PA, Nossa Senhora do Socorro _ SE, Araguaína _ TO,
Ilhéus _ BA, no Complexo Portuário de Suape,
ao sul do Recife. entre os Municípios de
Cabo e Ipojuca
PE, Itacoatiara _ AM, e
Cáceres
MT.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de
sua pUblicação.
Art.
4.2
contrário.

Revogam-se

as

disposições

em

Brasília, 5 de janeiro de 1990; 169.2 da
Independência e 102.2 da República.
JOSÉ

SARNEY _ Roberto Cardoso Alves.

PROJETO DE LEI Nº 2.528, DE 1992
(Do Sr. Renato Johnsson)

Dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de Exportação _ ZPE, no Municipio de Paranaguá, Estado do Paraná.
(Às Comissões de Economia, Indústria e
Comércio; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação)
(art. 54) _ (art. 24, II.)
O Congresso Nacional decreta:
Art.
1~
É o Poder Executivo autorizado a
criar uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) no Município de Paranaguá, no Estado do Paraná.
Parágrafo único. A Zona de Processamento
de Exporta~ão de que trata este artigo terá
sua criaçao. características. objetivos e
funcionamento regulados pelo Decreto-Lei n.2
2.452. de 29 de julho de 1988. com as modificações feitas pela Lei n.2 8.396, de 2 de
janeiro de 1992.
Art. 2.2 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art.

3.2

Revogam-se as disposições em
de forma especial o limite imposto pelo art. 1.2 da Lei n.2 7.993. de 5 de janeiro de 1990.

co~trário.
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~ustificação

O Decreto-Lei n Q 2.452, de 29 de julho de
1988, modificado pela Lei n Q 8.396, de 2 de
janeiro de 1992, discrimina em seu art. 1 Q
as finalidades principais da Zona de Processamento de Exportação:
I _ fortalecer o balanço de pagamentos;
11

reduzir os desequilíbrios regionais;

111
promover a difusão tecnológica ê o
desenvolvimento econômico e social do País.
As ZPE caracterizam-se, de acordo com o
parágrafo unlCO do referido dispositivo,
como áreas de livre comércio com o exterior,
destinadas à instalação de empresas voltadas
para a produção de bens a serem comercializados com outros países.
Tendo-se presente os objetivos e as características principais das Zonas de Processamehto de Exportação, torna-se patente que o
Município de Paranaguá reúne as condições
necessárias para sediar uma das ZPE, devendo
tornar-se, a curto e a médio prazos, a mais
importante delas, pelos seguintes motivos,
dentre outros:
1 A Localização privilegiada junto ao terceiro maior porto brasileiro, e o primeiro
em exportação de grãos. Além disso, o complexo portuário de Paranaguá é reconhecidamente um dos mais eficientes e bem equipados
do País e é o que conta com as mais baixas
tarifas,
dentre
·os
grandes
portos
brasileiros.
2Q
Porto com calado suficiente para atender os navios que
operam
com
cargas
manufaturadas. Em breve será inaugurado o
terminal de containers.
3 A Proximidade dos mercados externos, contando já com toda uma infra-estrutura de exportação das mais eficientes do País, pois,
além do porto, Paranaguá é servida por uma
excelente rede de rodovias e ferrovias.
4 Disponibilidade imediata de mão-de-obra
especializada em qualquer área d!~ conhecimento, em virtude da proximidade de Curitiba
e de outros destacados pólos culturais do
País, onde estão as mais importantes universidades e centros de formação especializada.
Q

5 Q Possibilidade de instalação de terminais privados, dada a disponibilidade ilimitada de áreas, inclusive junto ao porto.

Pelas fortes razões aduzidas. não temos
dúvida quanto à viabilidade técnica e financeira da criação de uma Zona de Pr'ocessamento de Exportação no Município de Paranaguá,
pelo que estamos certos de cc>ntar com o
beneplácito dos nobres pares, para
sua
aprovação.
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Sal. das Sessões, 20 de fevereiro de 1992.
Deputado p.enato ~ohnsson.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
DECRETO-LEI NQ 2.452,
DE 29 DE JULHO DE 1988
Dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Procese
dá outras
sarnento
de
Exportação
provoi dênc i as .
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 55, item lI,
da Constituição, decreta:
Art. 1 Q Fica o Poder Executivo autorizado
a criar, nas regiões delimitadas pelas Leis
nAs 3.692 e 5.173, de 15 de dezembro de 1959
e 27 de 'outubro de 1966, respectivamente, e
suas alterações posteriores, Zonas de Processamento de Exportação (ZPE), sujeitas ao
regime instituído por este decreto-lei, com
a fihalidade de fortalecer o balanço de pagamentos, reduzir desequilíbrios regionais e
promover a difusão tecnológica e o desenvolvimento econômico e social do País.
Parágrafo único. As ZPE caracterizam-se
como áreas de livre comércio com o exterior,
destinadas à instalação de empresas voltadas
para a produção de bens a serem comercializados com o exterior, sendo consideradas zonas primárias para efeito
de
controle
aduaneiro.
Art. 2 Q A criação de ZPE far-se-á por decreto, que delimitará sua área, à vista de
proposta dos estados ou municípios, em conjunto ou isoladamente.
§ 1 Q A proposta a que se refere este artigo
deverá
satisfazer
os
seguintes
requisitos:
a) indicação de localização adequada no
que diz respeito a acesso a portos e aeroportos internacionais;
b) compromisso dos proponentes de realizarem as desapropriações e obras de infraestrutura necessá~ias;
c) comprovação de disponibilidade financeira, considerando inclusive a possibilidade de aportes de recursos da iniciativa privada;
d) comprovação de disponibilidade mínima
de infra-estrutura e de serviços capazes de
absorver os efeitos de sua implantação;
e) indicação
ZPE; e

da forma de administração da

f) atendimento de outras condições que forem estabelecidas em regulamento.

§ 2 A. A administradora da ZPE deverá atender às instruções dos órgãos competentes do
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Mi ni stér i O da Fazenda quanto ao fecham{,i'\"tC,
da área. ao sistema de vigilância e aos dispositivos de segurança.
A adroi ni stradora da ZPE proverú as
instalações e os equipamentos necessários ao
controle, à vigilância e à administração aduanei ra loca 1 .
§
4 A O Tesouro Nacional não assumirá ônus
de qualquer natureza para a
implantação de
ZPE.
3'1:1.

§

Art. 3 A É criado o Conselho Nacional das
Zonas de Processamento de Exportação _ CZPE,
composto por Ministros de Estado, ao qual
competirá:
analisar

I

as propostas de criação de

ZPE;

II

analisar e aprovar os pro J etosi n(hJ~;. -

tr;a;s;
traçar a orientação superior
l'ítica das ZPE;
111

da po-

IV
aplicar as sanções de que tra1:a;n
i tens I, I I, I V e V do art i go 24.

Parágra fo
I.

un 1 co.

o CZPE 1 evará em

G~:,

Para os efe i tos do í lf.;:
conta. dentrf) ou tTO:.. ('.,

seguintes aspectos:

compatibilidade
segurança nacional;
a)

b) observância
meio ambiente; e

das

com

os

normas

interesses da
relativas

DU
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a t e n d i me n t ()
as p r i o r í da d e s 1:) o ver· I í ': ~ li )?-'. i i -'"
ta i s para os di versos setor'es da
i nrjl'J~:, t l' \ ri
c)

nacional e da política econômica

global.

O início do funcionamento ~c_ ; : : , [
dependerá do prév i o a 1 fandegamento ela
r'f;..;:"
pectiva área.
Art.

4.2

Art.
5 Q Somente podBró i n~) tê) J ar~ "'~.f~ f'til ,/+ r
e I1lp r~ e s a seu j os p r o j e tos
e v i cJ e n c i p 111
~;c ~ j ;' l '.-< . .de expor tações efet; varnente acJ 1 c 1 UI I. , .. _
rea 1 i zadas por outras empresas for'é]
Ui:: ! .;i
",
contribuam para o desenvolvimento econtHflírf!,
industrial e social do Pais.
I

P a r á 9 r a f o ú n i c o. Nã o s e r ã o a u t o r 'i z a da s. '.:,~ i i:
ZP E, a produção. a impor tação ou
expor' 1:ó(~:nu

de:
a) a r ma s o u l3 X P los i vo de q u a 1que'" n a.
za, sa 1 vo com pl""év i a au tor i zação cio CO!'l:=:,c 'i
de Segurança Nacional;

I 1,:'

material
r'adioativo.
salvo corri
autor';zação da Comissão Naciona'l de
b)

Nuc 1ear'" _

1-"
.. J

'r"

.

7 •
'<.':;
.,/

~:~,

'

hCJ

.
,,

..

~.i

CNEN;

c) petr6leo e seus derivados, I U lJ f" I ( I c: ,; l '
tes e combustiveis sujeitos ao ('; n n t r o I e . r..l ;: .i
Conselho Nacional do Petróleo
CNP; f'

d) outros indicados • em regulamento .
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Art. 6~ A solicitação de instalação de empresa em ZPE far-se-á mediante apresentação,
ao CZPE. de'profeto na forma estabelecida em
regulamento.
§
1~
Aprovado o projeto. os interessados
deverão constituir empresa que tenha:

a) capital social. em montante mínimo fixado no ato aprovado do projeto, formado com
o produto da conversão de moeda estrangeira,
coma internação de bens de origem externa
ou. ainda. nos casos a que se refere o
parágrafo único do art. 18. com máquinas e
equipamentos de fabricação nacional; e
b) o objeto social limitado à industrialização para exportação, sob o regime instituído por este decreto-lei.
§
2~
A empresa constituída na forma do
parágrafo anterior firmará compromisso de:
a) manter. no País. junto a banco autorizado a operar em câmbio. contas em moeda nacional e estrangeira. a serem movimentadas
nas respectivas moedas. na forma que vier a
ser definida pelo Banco Central do Brasil;
b) contratar empresas de auditoria externa
para, periodicamente ou sempre que solicitado pelo CZPE. elaborar relatórios de acompanhamento de suas atividades. notadamente
para fins de controle do contido na alínea
seguinte;
c) realizar gastos mínimos no País, tanto
na fase de instalação como na de operação,
com a aquisição de máquinas e equipamentos,
de insumos, de serviços e de mão-de-obra nacionais. considerados os respectivos encargos sociais; e
d) não produzir bens sujeitos ao regime de
cotas decorrentes de acordos internacionais
ou de procedimentos unilaterais do País com
relação a determinados mercados externos,
vigentes na data de assinatura do compromisso, ressalvado o disposto na alínea b do §
1 ~ do art. 12.
§ 3~ Poderão ser computados no compromisso
previsto na alínea c do § 2~ os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios residentes e domiciliados no País.
§ 4~ Somente serão considerados. para efeito do cômputo dos gastos mínimos a que se
refere a alínea c do § 2~ deste artigo. os
pagamentos realizados:

a) em moeda estrangeira, com relação a operações efetuadas na forma do artigo 21; e
b) em moeda nacional obtida pela conversão. junto a banco autorizado a operar em
câmbio no País. de recursos em moeda estrangeira pertencentes à empresa localizada em
ZPE e disponíveis no exterior ou em conta de
depósito no País.
§ 5~ Não serão considerados. para efeito
de cômputo dos gastos mínimos, os valores de
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pagamentos feitos no País, nos seguintes
casos:
a) aquisição no mercado
interno de bens
importados ou de bens nacionais com significativa participação de insumos importados,
conforme dispuser o regulamento;
b) em benefício de outra empresa também
localizada em ZPE, ou de empresa estrangeira; e

c) relativos a transporte internacional.
§ 6~ A inobservância dos prazos fixados
para o cumprimento do disposto nos §§ 1~ e
2~
acarretará a revogação do ato de aprovação do projeto.
§
7~
Atendendo a circunstâncias relevantes, o regulamento disporá sobre a prorrogação dos prazos a que se refere o parágrafo
anterior.

Art. 7~ O ato que autorizar a instalação
da empresa em ZPE assegurará o tratamento
instituído por este decreto-lei. pelo prazo
de até doze anos, e poderá ser renovado em
idênticas condições, desde que a empresa tenha atingido os objetivos, respeitados os
requisitos e condições estabelecidos na autorização. e a continuação do empreendimento
garanta a manutenção de benefícios iguais ou
superiores para a economia do País.
Art. 8~ A empresa instalada em ZPE não
poderá constituir filial, firma em nome individual ou participar de outra localizada
fora de ZPE, ainda que para usufruir de incentivos previstos na legislação tributária.
Art. 9~ A autorização referida no art. 7~
determinará as condições para a implantação
e operação da empresa.
§ 1~ Para a fase de implantação, a autorização determinará. com base no projeto apresentado. as quantidades de serviços e de
bens nacionais e estrangeiros necessários
até a sua entrada em funcionamento.
§
2~ Somente os bens e materiais relacionados no projeto poderão ser importados pela
empresa para a sua instalação.

§
3~ Para a fase de operação, a autorização somente abrangerá os insumos aprovados
no projeto. tendo como referência quadro, em
forma de matriz, no qual serão especificados
e quantificados os produtos e os elementos
necessários à produção.
§
4~ O quadro servirá de parâmetro para o
controle aduaneiro das entradas e saídas de
mercadorias nas ZPE.

§
5~
O ato de aprovação dos projetos
disporá sobre a tolerância de variações das
quantidades. tipos e procedências constantes
do quadro, que será admitida mediante simples comunicação à fiscalização aduaneira.
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§ 6~ Serão objeto de autorização prévia do
CZPE variações além da tolerância prevista
no ato de aprovação, bem assim as alterações
que impliquem a fabricação de novos produtos
ou na cessação da fabricação de produtos aprovados no projeto.
§ 7~ Entende-se como novo produto aquele
que tenha,
na Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias (NBM), classificação distinta
dos anteriormente aprovados no projeto.
§ 8~ Deverão ser previamente aprovados
projetos de expansão da planta inicialmente
instalada,
observado o disposto nos §§ 1~ a
6~ deste artigo.

Art.
10. As importações e exportações de
empresa autorizada a operar em ZPE gozarão
de isenção do Imposto de Importação, independentemente do di sposto no 8lrt.
17 do
Decreto-Lei
n Q 37, de 18 de novembro de
1966, do Imposto sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o Fundo de Desenvolvímento Social (FINSOCIAL), do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, do Imposto sobre Operaçõe~; de Crédito,
Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários.
Art. 11. A empresa instalada em ZPE terá o
seguinte tratamento tributário em relação ao
Imposto sobre a Renda:
I
com relação aos lucros auferidos
observar-se-á o disposto
na
legislação
aplicável
às demais pessoas juridicas domiciliadas no País.
11 _ Isenção do imposto incidente sobre as
remessas e os pagamentos realizados, a qualquer título, a residentes e domiciliados no
exterior.
§
1 Q Para fins de apuração do lucro
tributável, a empresa não poderá computar,
como custo ou encargo, a depreciação de bens
adquiridos no mercado externo.

§ 2 Q O tratamento tributário previsto neste artigo poderá ser garantido, no caso de
prorrogação do prazo da autorização de funcionamento. desde que a empresa se comprometa a elevar os gastos mínimos no País
(alínea c do § 2 Q do art. 6~), conforme dispuser o regulamento.

Art.
12.
As importações e exportações de
empresa autorizada a operar em ZPE estarão
sujeitas
ao
seguinte
tratamento
administrativo:
I _ Será dispensada a obtenção de licença
ou autorizações de órgãos federais, com exceção dos controles de ordem sanitária, de
interesse da segurança nacional, de proteção
do meio ambiente e dos previstos na Lei n Q
7.232, de 29 de outubro de 1984;
11
Somente serão admitidas importações
de equipamentos, máquinas, aparelhos,
ins-
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trumentos, matérias-prim~s, ccmpon8nt~s, p~
ças e acessórios e outros bens, novos ou usados,
necessários à instalaçAo industrial
ou que integrem o processo produtivo.
§
1~
A dispensa de licenç~5 ou autorizações a que se refere o it~m J. não se
aplicará a exportações d~ produtos:

a) destinados a países com os quais o Brasil mantenha convênios de pagamento, as
quais se submeterão às disposições e controles estabelecidos na forma da legislação em
vigor;
b) sujeitos ao regime de cotas que venha a
ser instituído após a data de celebração do
compromisso de que trata o § 2 Q do art. 6~;
e
c) sujeitos ao Imposto de Exportação.
§
2~
As mercadorias importadas poderão
ser, ainda, mantidas em depósito, reexportadas ou destruídas, na forma prescrita na legislação aduaneira.

Art.
13. Serão permitidas compras no mercado interno de bens necessários às atividades da empresa:
I
na hipótese e forma previstas no art.
21, dos bens mencionados no item II do artigo anterior; e
II _ de outros bens, desde que acompanhados de documentação fiscal hábil e o pagamento seja realizado em moeda nacional, convertida na forma prevista na alínea b do §
4~ do art. 69..
Parágrafo único. As mercadorias adquiridas
no mercado interno poderão ser, ainda,
mantidas em depósitos, remetidas para o exterior ou destruídas, na forma prescrita na
legislação aduaneira.
Art. 14. As importações e as aqulslçoes no
mercado interno deverão ser feitas em quantidade compatíveis com o programa de produ~
ção e as necessidades
operacionais
da
empresa.
§ 1~ Para os efeitos deste artigo a autoridade aduaneira estabelecerá limites quantitativos (art. 99. § 3 Q ) .

§ 2~ Ultrapassados os limites de que trata
o parágrao anterior, os excedentes deverão
ser remetidos para o exterior ou destruídos,
na forma da legislação em vigor, sem prejuízo das sanções previstas no art. 25.
Art. 15. As
do interno, e
zada a operar
guinte regime

importações, compras no mercaexportações de empresa autoriem ZPE estarão sujeitas ao secambial:

I _ independerão de visto ou de autorização administrativa as transferências em moeda estrangeira do exterior e para o exterior, recebidas ou efetuadas por empresas
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localizadas em ZPE, bem assim aquelas realizadas entre elas;
11
as transferências para o exterior referidas no item anterior independerão de
contrato de câmbio;
111
os pagamentos para o mercado interno, efetuados por empresa localizada em ZPE,
serão realizados:

a) em moeda estrangeira, nos casos de operações feitas na forma do art. 21: e

b) em cruzados, nos demais casos.
IV
aos pagamentos realizados no País em
benefício de empresa localizada em ZPE,
aplicar-se-á
o
tratamento dispensado a
transferências, em geral, para o exterior.
Art.
16. O Banco Central do Brasil não
assegurará em tempo algum, direta ou indiretamente, cobertura cambial para compromissos
de empresa instalada em ZPE.
Art. 17. O Banco Central do Brasil manterá
registros especiais dos investimentos, reinvestimentos e demais créditos de empresa
instalada em ZPE, em sistema distinto do
previsto na Lei n Q 4.131, de 3 de setembro
de 1962.
Parágrafo unlCO. Para os fins deste artigo, a empresa instalada em ZPE fornecerá ao
Banco Central do Brasil os dados e elementos
necessários.
Art.
18. A empresa instalada em ZPE não
poderá usufruir de quaisquer incentivos ou
benefícios não expressamente previstos neste
decreto-lei, nem tomar recursos financeiros
ou obter garantia de qualquer espécie junto
a residente ou domiciliado no País, salvo
quanto aos investimentos destes na empresa.
Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no País,
que
pretenda realizar investimentos em empresa
instalada ou a se instalar em ZPE.
deverá
satisfazer as condições estabelecidas para
investimentos brasileiros no exterior.
Art. 19. A mercadoria produzida em ZPE somente poderá ser introduzida para consumo,
no mercado interno, desde que observadas as
seguintes condições:
I
o valor anual da internação de cada
produto, de acordo com a classificação NBM,
de empresa em ZPE não poderá ser, em hipótese alguma, superior a dez por cento do valor
da respectiva produção. realizada pela' mesma
empresa. no ano imediatamente anterior;
11
o CZPE poderá, na aprovação de cada
projeto. reduzir o limite fixado no item anterior, ou proibir a internação, em função
das prioridades governamentais para os diversos setores da indústria nacional.
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§
1 Q A venda de mercadoria para o mercado
interno estará sujeita ao mesmo tratamento
administrativo e cambial das importações.
§
2 Q A mercadoria produzida em ZPE e introduzida para consumo no mercado interno
ficará sujeita ao pagamento dos impostos e
encargos, conforme discriminado nos itens I
e 11 deste parágrafo.

I

Sobre o valor total da internação:

a) Imposto sobre Produtos Industrializados; e
b) contribuição para o Fundo de Desenvolvimento Social (FINSOCIAL).

11
Sobre o valor de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem
importados.
agregados ao produto
fi nal :

a) Imposto de Importação;
b) Adicional
ao Frete
Marinha Mercante; e

para Renovação da

c) Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas
a Títulos e Valores Mobiliários.
§ 3 Q Será permitida, sob as condições previstas em regulamento, a aplicação dos seguintes regimes aduaneiros especiais à mercadoria saída de ZPE:

a) trânsito aduaneiro;
b) admissão temporária; e
c) o previsto no item 11 do art. 78 do
Decreto-Lei n Q 37, de 18 de novembro de
1966.
§ 4Q
A aplicação do regime referido na
alínea C do parágrafo anterior, quando a
mercadoria se destinar a retorno para a ZPE,
será regulada por ato da Secretaria da Receita Federal.
Art. 20. Fica criado o Imposto sobre a Internação, devido pela introdução no mercado
interno de mercadoria produzida em ZPE, e
que terá como
contribuinte
a
empresa
produtora.
Parágrafo único. O imposto a que se refere
o artigo incidirá à alíquota de 75% sobre a
diferença entre o valor total da internação
e o valor das matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem importados. agregados ao produto final.
b) a
introdução em ZPE de mercadoria estrangeira não permitida; e
C) a
introdução em ZPE de mercadoria nacional não submetida aos procedimentos regulares de exportação de que trata o art. 21,
ou sem observância das disposições contidas
no item 11 do art. 13.
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Parágrafo único.
bens será aplicada
competente.

A pena de pe'rdi mento de
pelo órgão fazendário
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Art. 2 A A criação de ZPE far-se-á por decreto, que delimitará sua área, à vista de
proposta dos estados ou municípios, em conjunto ou isoladamente.

Art. 26. O descumprimento total ou parcial
do compromisso de exportação ou de retorno
da
mercadoria
à
ZPE,
assumido
pela
beneficiária dos regimes aduaneiros especiais de que tratam as alíneas b e c do § 3~
do art. 19, sujeitará a infratora às seguintes
penalidades,
aplicáveis isolada ou
cumulativamente:

§ 5~ A concessão de ZPE caducará se no
prazo de doze meses, contados da autorização, a administradora da ZPE não tiver iniciado, efetivamente, as obras de infraestrutura de acordo com o cronograma previsto no projeto de fnstalação.

a) multa de cem por cento do va,lor da mercadoria procedente da ZPE; e

§ 6 A Em se tratando de ZPE já aprovada, o
prazo de que trata o parágrafo anterior será
de vinte e quatro meses, a partir da data de
publicação desta lei.

b) proibição
regimes.

de

usufruir

dos

referidos

Art. 27. O Poder Executivo regulamentará,
no prazo de sessenta dias, o disposto neste
decreto-l e i .
Art. 28. Este decreto-lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 29. Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília, 29 de julho de 1988, 167~ 9a Independência e 100~ da República. _ JOSE SAR-

NEY
Mailson Ferreira
Hugo Castelo Branco.
LEI

N~

da Nóbrega _ José

8.396, DE 2 DE JANEIRO DE 1992

Altera o Decreto-Lei n Q 2.452, de 29 de
julho de 1988, que dispõe sobre o regime
tributário, cambial e administrativo das
Zonas de Processamento de Exportação, e
dá outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1~ Os arts. 1~, 2~, 5~, 7~, 11 e 12
do Decreto-Lei n~ 2.452, de 29 de julho de
1988,
passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. iA ~ o Poder Executivo autorizado
a criar, nas regiões menos desenvolvi~as,
Zonas de Processamento de Exportaçao _
ZPE, sujeitas ao regime jurídico Instituído por esta lei, com a finalidade de
reduzir desequilíbrios regionais,
bem
como fortalecer o balanço de pagamentos e
promover a difusão tecnológica e o ~esen
volvimento econômico e social do PalS.
Parágrafo único. As ZPE caracterizam-se
como áreas de livre comércio com o exterior, destinadas à instalação de empresas
voltadas para a produção de bens a serem
comercializados exclusivamente no exterior, sendo consideradas zonas primárias
para efeito de controle aduaneiro."

Art. 5 R ~ vedada a instalação em ZPE de
empresas cujos projetos evidenciem a simples
transferência de plantas industriais já instaladas no País.
Art. 7~ o ato que autorizar a instalação
de empresas em ZPE assegurará o tratamento
instituído por estalei pelo prazo de até
vinte anos.
Parágrafo único. O tratamento assegurado
poderá ser estendido, sucessivamente, por
períodos iguais ao originariamente concedido, nos casos em que a empresa tenha atingido os objetivos, respeitados os requisitos e
condições estabelecidas na autorização, e a
continuação do empreendimento garanta a manutenção de benefícios iguais ou superiores
para a economia do País.
Art. 11. A empresa instalada em ZPE terá o
seguinte tratamento tributário em relação ao
Imposto de Renda:
I
com relação aos lucros auferidos,
observar-se-á o disposto
na
legislação
aplicável às demais pessoas jurídicas domiciliadas no País, vigente na data em que for
firmado o compromisso de que trata o § 2~ do
art. 6 A deste decreto-lei, ressalvado tratamento legal mais favorável instituído posteriormente;
11 _ isenção do imposto incidente sobre as
remessas e os pagamentos realizados, a qualquer título, a residentes e domiciliados no
exterior.
§
1 A Para fins de apuração do lucro
tributável, a empresa não poderá computar,
como custo ou encargo, a depreciação de bens
adquiridos no mercado externo.
§ 2 R O tratamento tributário previsto neste· artigo poderá ser garantido, no caso de
prorrogação do prazo de autorização de fun~
cionamento, desde que a empresa se comprometa a elevar os gastos mínimos no País
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(alínea e do § 2 Q do art. 6 Q
puser o regulamento).

,

conforme

dis-

Art. 12. As importações e exportações de
empresa autori=ada a operar em ZPE estarão
sujeitas ao seguinte tratamento administrativo:
I _ sera dispensada a obtenção de licença
ou autorização de órgãos federais, com exceção dos controles de ordem sanitária, de interesse da segurança nacional e de proteção
do meio ambienta. vedada quaisquer outras
restrições à produção, operação. comercialização e importação de bens e serviços que
não as impostas por esta lei;

Março de 1992

João Pessoa _ PB, Barcarena
PA, Nossa Senhora do Socorro
SE, Araguafna _ TO, Ilhéus _ BA, no Complexo Portuário de Suape,
ao sul do Recife, entre os Municípios de
Cabo e Ipojuca
PE,
Itacoatiara
AM e
Cáceres
MT.
Art. 3 Q Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art.
4~
contrário.

Revogam-se

as

disposições

em

Brasília. 5 de janeiro de 1990; 169 2 da
Independência e 102 A da República.
JOSÉ

SARNEY _ Roberto Cardoso Alves.

PROJETO DE LEI N° 2.529, DE 1992
(Do Tribunal Superior Eleitoral)

b) sujeitos a regime de cotas aplicáveis
às exportações do País, vigentes na data de
aprovaçio do projeto, ou que venha a ser
instituído posteriormente.

Di8põe ",obre a criação de cargos do Grupo - Direção e A!,e!
Trib~:-,al
Superior Eleitoral.
aoramenl:-o Superiores - dAS-IOO, na Secretaria do

(~S COMISSOES DE TRABALHO,DE ADMINISTRA;~O E SERVIÇO pt=LI-

CO: DE FINANÇAS E TRIEQTAÇ~O; E DE CONST:TUIÇJlO E JUST:;A E
DE REDAÇJlo).

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

O

Q

Art.
3 Q Revogam-se as disposições em
contrario, mspecialmente a alínea d doQ § 2 A
do art. 6 Q , o art. 19, caput, e §§ 1 e 2 A ,
e o art. 20 do Decreto-Lei n~ 2.452,
de 29
de julho de 198B.
Brasí1 ia. 2
Independência

de
e

janeiro de 1992; 171 Q da
104 A
da
República.
Marcílio Marques Moreira

FERNANDO COLLOR
Sirná Freit@s de. i:í~deii"os.

o número

d~ ~onas
portaç~o ~ ~~E, ~

as.

o

Presidente da

outras

REPOBL:CA
sanci:~o

a

Artigo 19 - Ficam criados, no Quadro Permane~te da
do Tribunal Superior Eleitor.l, 2 (dois) ca~.os dp.
AssessoT. do Grupo - Direção e Asse5S0r~ento Superior~5
Secre~aria

DAS-IOO.

Artigo 29 - Para os efeitos desta Lei, o

::ibunal

Superior Eleitoral expedirá as instruções necessárias.
Ar~igo 39 - As despesas decorrent.es da
a: .lcação
Lei correrão ã conta das dotações orçamentárias
próprias do Tribunal Superior Elei~oral, ou de outras pa~l esse
fim des~inadas.

dest~

Artigo 49 - Esta Lei entra e9 vigor na datl de sua
~

publicação.
Brasília-DF,

(.

JUS

I

.

de Processamento de Ex-

dá

DA

seKuinte Lei:

LEI NQ 7.983. DE 5 DE JANEIRO DE 1990

Dá nOV8 re~ação ao art. 1Q da Lei n Q
7.792, d~ 4 de julho de 1989, que limita

PRESIDENTE

faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

<~

providênci-

A~pública

Faço sabsr que o Congresso Nacional decre-

ta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1 2 O art. ;Q da Lei n Q 7.792, de 4 de
julho de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1 4 Fica limitado em 12 (doze) o
número de Zonas de Processamento de Exportação _ ZPE, de que trata o DecretoLei n R 2.452. de 29 da julho de 1988."

F

r c

A

T

I

V .1.

~l •• vi.lumbra grande sobr~arga dos serviços afetos oi corr~
:Vllcloria-Geral Eleitoral, incumbida da inspeção e
correição
-40' .ervlços eleito~ais em todo o Pais, em conaequência,
n~
ce••1ta a Sr. Klntst.o-Corregcdor do um ~Gsesaor especializa-

do que, presentemente, não tem.
Neçessita. taebém,-o Tribunal Superior Elei~oral
de Assessor de Imprensa, para a divulgação das informações r!,
latlvaa ia eleições, do intt!!.'esse de partidos, candidatos e
~lf1itores.

CO..•.. stes obj..tivos ,. propõe_se a criação de
de provtecnto em comissão, do Grupo-Direção
~.!se.,soraJl1ento Superiores, Código TSE-DAS-100 f no Quadro

(40is)

Art. 2 2 As Zonas de Processamento de Exportação _ ZPE. de que dispõe o art. iA da
Lei nA 7.792, de 4 de julho de 1989. com a
nova redação dada por esta lei, serão instaladas nos Municipios de MarBcanaú _ CE, Macaíba ~ RN. Parnaíba ~ PIo São Luís
MA,

T

CQl!I " proJC1midade das eleições municipais. desde

~ar~os

02
e
da

lIeç"etar1a do 'l'ribunal Superior Eleitoral.
A J I J P. ,.~'./I

Of{cio n9

195

/I justttteação do presente pl;oje\:o.
".105111n, H de

iÚ,ve:;eiro

de

1992
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.:;~~~;:.:'~nho:..

;Jr,esirlen;.e

''(I:' :.r:;"t~:' {~~ ~'D:

. ,.: ':~!,1:

'.-'
•

L

. . , r·qlJ::

2~.70 Tenho a honra de eJlcaDínhar· a
"

-

,.. ' :

~:;":;;
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S ~a Os 6rgãos federni.i competentes pCJI~~er.s.o ctíg.ir dos lnter~5s~d~s CÓpl:iS de con\.1~

I f.:leô'': 1:~' 0:;;.' r. t. '1 fi 1 ., ~. ou outros üocu:ncr.~JS que sejam consideraao!; nece~~mos para subSidIar suas delibcra;OCs sobre

operação em Ct;::::-.~w,

dJ.Ildú~se

a devIda proteção ao SIgilo da documentaçào.

I

.
1 ," Independem de previa amoriução .., importações de bens e serviços realizadas
.os terJa05' 'dos artigos 6l" e 96, item lI, letra Ublt, da Consti pelas Forç~\ ~JC::"'" para seu uso exclusivo. em cumpnmcnto;\ sua d~stmação consllluc.ional.
~~Çrô·Federal. O incluso projeto de lei, acompanhado de just_i
:;.n. ~o É constituída. no âmbito da PresidênCIa da República. Comissão Pennanente
. fieatha, que dispõe sobre a criação de dois (2) cargos do Gru lntermIOlsten:U. a "" tntegrada por representanles d?".egulOles 6rgios:
pc ~ Direção 'é Assessora.ento Superiores - DAS - 100, na
S;
cretaria do Tribunal Superior Eleitoral, necessários aos nosI . ~1in1stério da Marinha:
'Qs trabal.hos.
11 " ~llOistério do Exétcito;
Apra,i-.e apresentar a Vossa Exccllência os protesJJl " ~!In1stério das Relações Exteriores:
toa
alto apreço
IY . ~llOtSlério da Economio. F:uenda e Planejamento;

d~,.a1s

Vossa

Excelência','

e~"'?ifl~""~~"

\ -.

I'lillistro CeLIO
RJA
'resi~.n e do Tribunal Su erlor Eleitoral

.

\1:~Hstl!no

da Aeronáutica:

E'lado"MaJor das Força.~ Annadas:
VII ' Secreur:, de Assumas Estr.llégicos do P::.<IJéncia da Repc: .,...
\'1 .

Cunr;ôeJ de SC!t:n:Wl;l-Excc~:Z\J;

'.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado IBSEN PINHEIRO
Dicníssimo Presidente da Cãmara dos Deputados

VlU- Secreur:, da Ci~ncia o Tecnologia da

Prs;~ncia

da Repúbl;:l.

36m

m··

aerviços:
'i:

In.

<Iirimir duvidas sobre a aplicabilidade ;a presente Lei a ,,:erminados bc::ls e

IV • aprovar ",u.regulamemo.

t!xr::"~

ção de bens de. emp:e~o bélico r de U3-: duplo e de ''':'so n:.
área nuclear e de :~rvícos dire tame:,:e vinculados.

Parágrafo úmco.
seguintes fatores:

E DE c:<N:IlUIç.'iO E JUSTIÇA E:E REIlAÇ/\O(ART _;;~) - ".'.7.

No exer::ício de sua
.

corr.?=l!~

a Comi;.;.!J terá

presen~

os

a) os inleress.... da política e"ema brasileira;
b) a medida em que as opernçoes poderão ,r'lar a defes:> nac::o:l.i e a eapaet:aç!c

(As CmtlSSOES DE E::SOllIA, INDC::STRF ;; COMeRCIO; __ DE;,5';
NACIO~AL;

dos peéidos

3":

(Do Poder Executivo,

Dispõe sobre as op;:" .i.;ães T,e la t i va:5 :: implJrtação

~,ame

fi • elaborar. ,x,li= e divu.gar as listas de ir..:>ortaÇio e expona:,: 'Je q~ trata c

PROJETO DE LEI !':º 2.5~n, DE 1992
~-g

.."

An. 9" Com",", à Comissão Pennanente Inter.::::JSlCrial:
I - e.tabelecer os criténos e ~rocedimentos a ""m adotados P"'" :
de :wtoriZllç30 das operação. ~e que trata es:.! leI:

ME."õSAGEM

~ue exerce~á

t=lOlóCica do País;

24, ll).

c) u n=iJ.des de atende: 'dequadamente 00 ",crcàdo nac:onal:

o CO:'iGRESSO r-;\Cro:-;AL decreta:

d) os interes5es do corn{rcio ~xterior brnsilerro.

I - de emprego bélico =to:
II - Ge uso duplo;
Art. 11. A ::alização de operação relativl l imponaçã0 ou : ~xDortaÇão. ~ ii
observlncia do disposto ::tS:..l Lei e das :'lormas regulam~:::JrCS~ consu:".li Ii".:~:jo adrnlnlStr.:.11va.

,

m- de uso na área r....;:eaf.
§ 18 Consideram-se

~:\s.:ie uso duplo

os de

~.:cJÇ~o

generaliz.::...:.1.

:TI:';

~.="':mtes C~dO O infrator sujeIto li ;egumres penJ.:~~aaes:

qualquer aplic:!;io :élica.
§:e Os bens de use -.l.1r-...a nucle:lT ccmpre~::~:n materiais e e~ _ -çMnC~:~5.

Art.:o O disposto
aos bens menc:2r..l~S no art. la

'

1- advertênc:o:
-.e.~:J.

Lei aplica-se à cXF -.:.;io 110s serviços

':::~~~ 1:":t

fi - multa no \ llar equivaJec~

·.lIlcula.:os

A.rt]8 Os bens;: Jlie tnU.l 0.1.."'1 la ;';~.) definidos em ::s:a.s :...: ;,,:::.ponaç:1C" e
exponação. al;;;ilizodos penodicar..,ci c publicadas ~o Di"-: Oficial da UnIão

Paragrafo único..~ ~tas tenIo valic.lde a p.-::" de l;ua public:lç':"J

An..-... sao instilU:':~:

00

da operação.

m - perda <:0 :em objelo do operação:
IV ~ &uspen;':o do dir~llo de ~:tpOrt1r e impoItl:. pelo prazo

~t- se:~ ::.~ses

V - cassaçã;;l ~a habilitação rara atuar no come:-::.o e~terior.

~j Ca:' ~

§ 1- A ad\~rinCia sem. aç:.icada por escrito ::0 caso de m:-:açõe:

qoe nJo justifiquem a ímpo;;;:io de penall<:.ldc mous grave.

I " r Cenificado Internacional de lmportaçáo . CII. pelo qual o imponador se
compromete a não exponar o bem adquirido sem préVIa autorização das aUloridades brasileirai
competenteS;

I

r

A.~

a cinco a=.os;

rcincid!nci:l..

:e menor rele..·,incit..

per..l1iJades previslJ.; nos incisos n a Vpodem ser a?lica~ :umulativamc::te.

12. .'1.5 penali~ referidas no ar. '11 serão apite.das levando·se em consideraçio
a .Ç:!\'ldade da :~'::!Çào ~ os antece~~s do mfrator.

.

':'"C

n. o Cenificado de Verificaç30 de Entrega· CVE. que atesta o ingresso do bem no Pala.
An~" O cn será emitido para a imponaç30 de bem de que trata o ano 1·, sempre que a::1O~dades

solicitado por 1.11poi..ador devidamente. habihtaoo nos lermos da leglslação em vigqr.

;':. 13. As penalid.:~s aciministr3u\'as de que tnfa esta Lei serão aplicadas pelas
co,,":,:entes. depOIS de ","raJa a infraçã: em processo .amUllstr.uVO no qual se assegl1IO
a.: rr...:ralOr arnp;~ ::reno àe defesa.

Por;~afo iínico. O cn. devidamente preencbido pelo importador. será autenticado pela
K. 14. Constitui c:r'.:::e: importar ou exportar qualauer bem de emprego bélico dUelO
autoridade com~ole:.te. nos ",nnos da legl5lação em vigor.
~ uso duplo cc :e uso na área r.~:lear. ou expor",. serviço dÚttamente Vinculado a esses ~
,
c"::nt:"anando o .::,;: )510 nesta Lei e c::: sua regulamenl.2.ião.
~
..In. 6" A cada crr corresponderá um CVE. (I qual será alcslado peja· autoiidade
aouanetra. ap6s • cconnnação do destinatário. no alo do desembaraço.
Pec., • reclusão. de um aquatro anos.
'ú: -,

Dependerão de prévia autorização dos 6rgãos federais competenteS:

1" a ::nportação de bem conSlante das listas de imponaçáo referidas no an. 3";
n •• exportaÇão de bem conSU1Ilte das listas de exportação referidas no In. 3";

P:!:igrafo. único. SIo penalmente respe:lSáveis o controlador. o direlor. o administrador
o::; geren1e da P;~~:JJun.:hca que. pc:- q,ualque.r forma. :::mcorrer para a pr..ttica do crime.

nesta Lei,
.':. 16. Esta Lei eDtn em vigor na data de sua publicaçlo.

IV • , exponação de bem cuja importação tiver sido objelo de emissão de cu.
li l' Para a concessão da autoriZllÇão de exporulção. os 6rgãos federais compelClllCS
poderão

$OH_CItar.

ao exponador documento de garantia de d($uno ou uso. emitido por entidade

competente ap paIS importador.

Bn.sJ1ía,
:~ens"gem'

n9 36, de 1992

l:lo poder Executivo)

Março de 1992
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aos
~ :·s tenDaS do anigo 61 da Constituição Federal. lenho a honra de submeter à
"levada deli\>e':;ão de Vossas E,celências. aco:::panhado de Exposição de Motivos dos
Senhores Mlr~''''os de EstadG ca Justiça, do Exercito, da },jarinha, da Aeronáutica, das
Relações Ex::c .res. da Etono!r~:l. F32enda e P:anejamemo. Chefe do ESlado-Maior das
Forças Arm,.::.., e Secretários o Ciêncía e Tecnologia e de Assumas Estratégicos da
?residéncia co ?,epúb:iea, o anexo ?rojelo de lei q"e "Dispõe sobre as operações relativas à
:.:nponação e 'conação de bens ~, emprego Mlico, de uso dcplo e de uso na área nuclear e
de serviço; d::<:.cmeme vinculados',

BrasDia, 1

de fevereirO

Por fJ.nl., o a:::!!'projeto inclui a:!'tJ.ç'os específicos defique, deve.rão ser aplicadas':

~anC'::'es ad.m:Lr:.utrat:"VilS e ~enaJ.s
~n::==.':~res do dlS?=,S'tD na LeJ..

':"ll.ndo

õ3!:

Respeiios~nte,

'.

"i

I

\/\!~..:.~
JJ\fl;.:'= PASSARINHO

~,LR

/.

~.,~
::~:::lCC

RIJ'EIRO GC.'U:S
M1.n15~=O d:> ExércJ.to

de 1992. _ '- ,:; .__ _ \....

...?ANCISCO REZEI(

Y~n1stro

\ca; Relações

S6CM':~S 011 C057/11 MO TEIRO

1M1nls:.ro da A&onÃut1ca
~

I

,:

Ministros de Estado àa Justiça, do Exército, da Marinha, da Aeron.iuci- ~c:..s.. ~ .ltC.tt-<CA, das Relações Exteriores, da Economia, Fazenda e Planej3mento, Che-ANTONIO tc:: ROCHA VENEU

da

Repúbl~ca,

PEDROa

~~ d?=

~Õ'-'::;"

~.;;: :i;::-.olcg:..a

CSCll MA

Secretâ=:.; da

fe do Estado Maior das ForCas 1\.rmadas e Secretários da _Ciencia e T'.:.cn~ c~:;e F~~Ç~~t~:~~:~or
logia e de Assuntos Estratégicos da presidência da RepublJ.ca.

Pres~dente

Edxter~ore.

'~'~{JL0; [

'- : - -

MARC!L:: ~P:'UES MOREIRA
~J,.nJ.5tr:: :3. E::onom~a, !a.zenda
e -= ':'ane J amento
Exposição de Motivos n9 551/91, de 28 de janeiro de 1992, dos $CnhlJr~S"
. . . . "-

Excelentissimo Senhor

.'

/~~RIO CE5AR FLORES
!'.).f.l.stro da Marinha

~i da Justiça

<:ARL05

.

-,fA~'

./

--::-;/'---- ~. Z/

aMOS

SêcretárlC de Assun -='OS:::'!:ratég1cos
Nos termos das EXposlcóes de Motivos DCIA/D~~/CCS/DPG/
SINEXl2G3-. de 3 de muo de 1991, e SINE:XIDNUIDPGIDCI.~/34:;. :le 1, de Avison.

julho de 1991, fel constltuída Cornlssão Especlal Inter~:nls~er~al
que procede~ à elaboração de anteproJeto de lel com Vlsta3 ~ cotar
o Poder Executlvo de lnstrumentos que lhe ~ermLtam ccntrc~ar transações na área de tecnolog~a sensível~

116

• ALISO.
Bnsilia, - 7

de f ..._~-.ur.:

de 1992.

Senhor Primeiro Sec:r....irio, -

A adoção de 1~qlslaç1o dessa natureza nos perrnl:lrâ pleitear a lnserção do Brasll ~o grupo de países que se conce=ern trata-

mento mals llberal e expedlto no tocante ao comérclo de ~eterm~~a
da. categor~as de bens sensivels e tecnologia correlata. A experlEnc:aminho a essa Secretaria a Me"'"8"m, do . Exee.ontiS!:::lo Sccitor
inela recente do Brasl1 e a atual conJuntura lnternac~ona: apontam
claramente para a conve~1.ênCla e a oportunldade da elaboração de Presidente da República. acompanbda de Exposição c: ~Iotivos dos Se~_:ores ~,!inistro:s de
leqls1ação dessa natureza, que preenche uma lacuna no atc~l ~rdend Estado da JUS:lç:l. do Exército, da '.Iarinha, da Aeror.d:loc:a. das Reb;les Er:eriores. da
menta juridlco brasl1e~ro.
_
O anteproJeto de Le~ que ora submetemos ã eleva~~ conSlderaçao de Vossa Excelê~cL~ res~rlnge-se aos aspectos eS~~~~3mente
relevantes, condiclonaccs 1 reserva legal, e remete para ocster~or
regulamentação aspectos ma:s téc~lCOS e adrnln1.stratlvos.- Abranae
lmportações e exportações ie mater1.al de emprego béllCO d~r~~~, de
mater1al e equ~pamen~o ~uc:ear e de bens de use duplo. ;?esa~ de
incluir essas áreas, o antgpro1eto não altera os procedl~er.~~s ~ã

em vlgor para a
pertlnent~ - de

Economia. FilZenda e Planejameo:o. Chefe do Esl1do-Maior das ?Oll;as """'adas e
Secretários da Ciência e Tecnologia ~ de Assuntos Est:'3.::~tOSda Presk~::da:.!.Repúb:ica.
referente a projeto de lei que 'Dispõe sobre as ope:açães relatÍ\ l.i à ::::>onaç:lo e
exportação de ,ens ce emprego bé:..:o, de uso duplo e Cc ll50 na área c _,:ear , de se"oiços
diretamente \-inculados'".

requ:ame~t~cão de exportação - e l.mportaç~o, quando
rnater~a~ m~l~tar e nuclear, sem perder de
~:sta a

Ar:encíosameme.

l' '-

nec~~s1dade de assegura= um mandato consolldado e ma~s
~brar.;ente
par~ o,POder Execut1~o e ~r.corporar ~nstrumentos de crescente ace~

taçao

1nternac~onal.

A limitação do

sensível me::ecem hOJe. na çomU~lldade l.nternacl.onal, atenç:t-.j~!

-':Ul.-

dados sl~llares ou ate ~a1.0res do que os que são d1spe~5a~as ás
transferenclas de be~s. ~esse sent~do, o anteprojeto prevê ~on~rQ
les sobre a exportacao de serVlços. Tais controles, contudo, :orarn
~alificados no sent~do de restr~nq1.r Sua aplicação
tão 30mente
aqueles servl.ços dl.retar.tent.e v1nculados aos bens de que t=~
~e:proJeto de leJ. em questã.o.

")

-

) -.

'<.~

MARCOS COIMBRA
Secretário-Gera da
l'!tsicencia da Repúi:iJca

ã~bltO da legislação apenas a b~ns serla
Lnadequada, na medléa em que oerv1.ços relac10nados a ~eC~OlOqla
.

!.-t--_ 1'-"",-,:,

A. Sua Excelêr'::a o Senhor
Deputado II'CcJ'::-ao OU'vclR',
Primeiro Sece:JriO~;l Câmara dos Jeputados

BRASluA.Pf.

an-

,;. p=.oposta p:-e"lê a const1.,:::~ção dê Comi.ssão Permanente
que :::<ará os crl.'";~rl.Os qUE: crH:il'ntarão as decisões n~~z:-. área e ela::~r3.rá as lJ.st2.S aç~m() ·re:er.:l..das. A fl.m de não
alt:erar ~: prc=edlmem::)! atcalment-e e:rr Vl.gor ;:::z=a materlais milita=es e m::_2ares, a fu'::.:::-a Cc:nl.ssáo ::ão sé env,,':'-Jerl.a d.lretamente no
processe :~cls6r)..o reia~lVo a cada c?eração. r. ;::roposta confere à
:nt.ern\3..:-,:.~~er:.z..l,

SAl:: a So:,::'~ta=:..a-Exec'.:.:.:·ta ê.a Com~2~ão. O ,:e-=:..mento ~" CCf!l1ssão
?ermane::,:oS: ãe·:erá. ser BE':.abelecl.áo ::~la prép::-::.á Com.l.ssão. A compos~ção F=::::Jst~ da. Com::..ssão Fermanent.e Intertr.::..:::.ster,lal ê a
seguJ.n-

PROJETO DF. LEI V 2.531, DE 19'32
~Do Sr, Paulo Paim)
Dispõe sobre a concessão de 40\ sobre o saldo de :G'tS

ao t.rabalhador que se aposenta.

te:

- M:.nistér1.c ca Marinha;
- ~:.:n:.stérl.c =.:. ExércJ.to':
- }!:.:,ustérl.c cas F.elações ~teriores;
- ~:'~l.ster~c ta Ec~noml.a, Fazenda ê Planejamento:
- ~:'~J..stér~c ::a P.eronáutlca;
-

EE~ado-Ma.,!.o=

-

SE~retar~a
S~c~etar1~

das Forcas .nnnadas:

ta C:.encl.a e
ée Assuntos

~ecnologla; e
~straté9ic05.

IAs COMISSOES OE TRABALED, DE ADMI1'15TRACll.O E SE?\':ÇO
POBLICO; DE FINANÇAS E TRIBUTAr;l\.O; E OE

CONSTI,,::;:lO

E JUSTIÇA E OE REDAr;l\.O IART. 54, RI) - ART. 24, ::1,
O tONGRE5S0 NACIONAL

doerota:

:. a::~epro)e::; ?re,,·ê a cr:.a:;ão de CEr~l.f.1.ca~o InternacioArt. '9 Quagdo da apc5ent.adoria do ":~ahalhadot" ,.0
nal de :-:::rtz.cão fel:, e Certlf.1.cac:l de Ver~=lcaçao de Entrega
do
{CVE}. !-;;':''15 ::'ocumentcs :Jes'":.,-nam-se a fac:il~t.a: a l.mportação de bem ... pregador r pagará diretamente a este, 3 laportância it;.:i. a 40 ~
cUJa ve:~! es~~ver COi.~:=l.or.aãa à !c=malização. junto ao Governo aDntante de todos os depósitos r~alizado5 na conta vincu: ~:J durante
bras1.1e.:.::, d:::: qompro=~sso ce não reexportá-lo.

Março de .1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
:'llU~':';!,.H'do l'JantJtarim~r:'''2

vigAHCi.. aJo contl: i1t:t da trtlbullw

Art •. 39

"acresc:idc

Sábado 21
A

inst~laçio ~

fe~h~Mento;dr

o

Po,to de

Ba~o

AtendiMento 8?nc'rio independeM de autorizaçio do

doa respectivos juros.

4479

Central

Art. 21:1. e$ta lei entr••• vigor na ::ata da sua p!:! do Bras i 1.
Par~graTo

l>ll:cii'Çia •
Art. 30 RevogsnII-slI as disposições

g'1

contrário.

JUST Ir IeACRO

úníco.

A instituição financeira deve-

rá COMunicar ao Banco Central do Brasil, com antecedência mínima

de 10 (dez> dias, o inicio ou o fJm

de

Atendimento

d~

atiyjdad~$

de

Posto

Bancário, o~ serviços prestados, o horário

atendiMento, o endereço

E

a agência a

qUtt

d facultado

~

de

se subordina.

"o encaminhar o p'fllslIInt. projeto, lisalflao cone._

de,. ao trabalhador

que s. aposenta, o

qu~

"o~ cDnc.ld.r ao trabalhador

que

511

aposena,

011

• 0 % , conror•• prscsítua o IIrt. 10 .:lo presonte ç:ojeto • estal'llc.! aDcnas

razendo just.iça , ao trabalhador, "_men ou Mulhl:::'

• que ao lu:-;;

42

Art.

tl"atamento :: .. :! é concedido

.8580

ao trabalhador qu' 'i delltitido."·

in$tituiç~o

f i nance í ra

instalar Posto de Atendimento Bancário adotar, para o mes-

mo p

horário

pelo

B~nco

de atendimento diverso daquele a ela

determint:\do

CEntral do Brasil •

du

52

Art.

Os re-gistro$ dos Inovimento$ diários do

toda

U.Q

axiatência'dBra. o Iftelhof' ::t! si • através de sua rorça .:~ trab!.

Posto de Atendimento Bancário deverão ser incorporados à conta-

lho

•• prol do desenvolviMento d. n0580 P.ia.
.._ Yenho a certeza de que seui entondido e~ .eu pro!:!.

bilidade d~ agência a que se subordina, observadas as normas do

póaito , pelos 1Il0UB ilustre. Pare.

t

Plano Contábil das Institui,ões Financeiras do Sistema
tarlli acolhida ent minha p:~po5ição. ceiro Nôl.C ional.

•

Sala das Se•• õII8

,

___ :._ .... _ú.::~·

:.._.~

~.; loz:J~j '2.-

,

.. _~.

A~t.

A in$tituição financeira que ~~tiver em

padrõ~s patrimoniais ou f~nceíros estabelecidos pelo Banco Central do Brasil nã~drrá ~nstalar Posto de
desacordo

.::>

Oep .. rad.yaulo Pai.
/'

62

Fin~n

com

0$

At~ndimento Banc~rio.

\PT/RS

PROJETO DE LEI N'" 2.532, DE 1992

Art. 79

O Banco Central do Brasil regulament_r'

o disposto nEsta L.i no pra20

(Do Sr. jackson Pereira)

Art.

Dispõe sobre o funcionamento de Postos de
Atendimento Bancário.

SQ

d~

30 (trinta) dias.

Esta Lei entra .m vigor na oata dE sua

publicaçâa.
A~t.

99

Revogüm-se as disposições eM

(As eOMSsOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAo, CONSTITUIÇAo
E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART.54) - ART.24, lI).

JUS T I F I

e

A

c

~

contr~rio.

O

o CONGRESSO NACIONAL decreta'
Art. 19

O Posto, de AtendiMento Bancário (PAB)

~

a extEnsão de UllIla agência de banco cONerciall, de banco múltiplo

ou de- caixa econômica, destinada a prestação de serviços
I

-

A

de

receb i alento de

prt!'s~s

III -

púb 1 i cas

fatul~as

~ seus

de reçvb Iltento de

em

E'l)Il t: i d;as por

VVI -

d~

de

d..

co

agência

correntes

dI'

" '".,.~ '" "·",A .",."

dades
üquelas

d..
For

quando

a

Art.

22

peqUena~

instituiç~es

das

unidades subordinadas às agências,
últi-

as

instalaçâode

populaç~e5

representaria
praticamente

UM

9ri\~

desa~~st

I

des~as

da

OIJtra

postos

de

pequenas uni-

benef'ício

para

de serviços ban-

\/

objetivo do projeto que apres~nt~mos é ~yltar

normas referentes a essa matéria sejam alter~da5

fre-

de forma a facilitar a pr09ramaç~o dE expansio da

rede de atendimento das instituições bancárias.
Esperamos contar COM o apoio dos ilustres pares

E

instituição

bancário, denominação técnica

subordinadas,

qüentemente,

de

Congresso

Nacional para o aprimoramento E aprovação

Bra-

O Posto d~ At.ndi ••nto Bancário

de-ve

situado". local adequadó ao bOM atendiMento dos clin.t ..s.

desta

proposição.

financeir4

autorizada PElo Banco Central do

observadas as norMas de segurança bancária.

~lcanc~

da localizada na sede, a abertura de

o
que

\

sil.

S~r

90

maS no qual não seria viável a

cários.

moviMentaç:ão dt contas EM caderneta

poupan~,

além

paga-

do

IX -

instrumentos

para fleXibilizar o atendimento ao públi-

sem a complexidade administrativa e Tislcü destas

atendimento

ientes~

de rec~b I ment~ de- t ítu1l:JS'

dos

é a abertura de

territorial

c.cntas

\.~

deveriaM

.mas. No inteior do pais, onde há municípios com grande exten!tS:o

bentfícios,

iRovimentaç:io

Menta,

VIII -

~e

por incontiveis modifica,ões das regras que

Tih~nceiras banc~rias

porém

de rectb í Iftroto de ci\rni's te assemelhados;:

cl

VII -

pagamento

qua

ser tstóilve-j s.
u~

ou dE contr ibui-

ç:ões socii\is~.

IV -

sine

que se verlf'ica tio oposto": o se'tar , i nance i ro nio C'SC'llpa, atol ittdo ~

..)(at'... ent~

usuár i os;:

enCi\rl~O!5

das normas ~ condl,ão

rllI~~to d~s ~ti·tid..dEs cconSlIlicas. ~o B~.sil, o

d. arrttcadaçio de tI'" ibui:oSJ

aturdido
11 -

~çtabilidade

non· para o estabelEciMento de ;a~biente propicio ao d~senvolvi

Sala das sessões. 25 de fevereirO" de

1~92

l\l~t.
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DE LEI NQ 2.;'13, Da:: 1992
'(Do Sr. Avenir Rosa)

••••

Faculta aos servidores militaras feder&:f.s da ativa o
exercIcio de profissões liberais.
~

COIIISSOES DE DEFESA. NACIO"~.L: DE TRABAL;O, DE l\DH.!.

nSTRACltO E SERVIço P013LICO: E DE CONSTITUIÇJ,O E JUST.!.
ÇA E DE REDAÇll.O

(Ai!T. 54, RI) - lUlT. 24, IX).

o Congresso Xacional decreta:.
. Art. 11 Aos servidcres militare.!
federais
da ativa é facultado o ex~rcício de ;:,ofis.!ão -lib!:'al para.a
,qual estejam legiltmente tabilitados, observado o :::'sposeo no
art. 29 • seus parágrafo! da Lei nt ;.880, de 9 :!~ dezembro
Art. 21 A faculda~'! dI! que trata esta lei.
não •• aplica em caso .....d e "gúerra ou q-.;ando ~eu exe:-:ício puser
etq...risco a seguraóçá- nacional.
Art. 3' Esta. lei e:1.tra em vigor =:.a data. de
.ua pUblicação.

d. 1980.

Art. -Ct

Revogam-se as di.sposiçêe.!

em

o

o•••••••••••••• ~ •••••.•• o••••••••••••••• o• o- •••••••

o,

An. 29. Ao m!1itar de ativa' vedado comerciar ou tomar pane na
adminiatraçlo ou f' rência de aociedade ou dela ler .ócio ou particlp."
.xceto como acioLifte ou qUOtilta, em lociedade anOnlma ou por quo·
t.. de reaponnbüid"de limitada.
lI! OI inl.eiTll.l:.tu dt reaerva, Quando eonvocadol ficam p'rolbidoE
de tratar, nu orrlrdzaçl'ief militares • n •• repartlçOe. públicas c:lvÍf,
de intarel.e de orilniuçOu ou .mpre.... privadu de qualquer natun·
&a.

, r O. militAr.. da ativa podem exercer, diretamlnte, • Ke!tlo de
NU. ben•• desde que nlo Infrinjam o dllpoato no pre.ente art~o.
f S! No intuit.c de d~aenvolv.r • prática profiuional. , ~rmitldo
ao. oficiail tituluu do. Quadroa OU Serviço. de Saúde" dE Veterlnt·
ria o ex•• cicio de atividade técnlco·profiesional Xl<' meio ci·..il. desde
que tal pr'tica n!o prejudique o Nrviço e Dlo Infrinja o dlopo.to DelU
art~o.

PROJETO DE LEI Nº 2.534, DE 1992
(00 Sr. Nilton llairolOl
n:. oavl) rpdaçiio

con-

ço

trário.

Março de 1992
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JOSTIFICAÇAO

ll)r~n,

d@

A fi:m de se 1'I'lanter a observância

d.

pJ!."-

(Af'ENSE~SE

O CONGRESSO tlACIOUAL

l'Iu..rçl;l d.' 1990.

colocar

Art.

19

Pil'\.!P.\~

R

\h::t:r~\: a:

O art. 29 dl\ LFi nO 0.004. rh:
vlgor~r

cum ..

~f.·glllnte

134

tif'

rf:l!i'(,.;l'."

firt.
~9
A tr~nSfl.°tgflc:i~ d;.\r"'~ á 1.(I.JI(l.!llf'
SiDIPh05
\';lJlJst ItlJiç,i\o dLI llt:v",dot". m<'lllt 111.1'"0. p"".1
n(f .... o nllJl'lJár ia. l'I~i 1llE''ilm~~ condl,ür:-s (. t;1l1 "r'/'I",
do Ctllltntto ol·iginê\l. desde qur. ilf' t-ttlll t}f I'
nAnciBnu,'ntCl dE!\tlnado à cao:;;i,l prupri;\. CIJJtI ... ",Ior
or ilJilli\l
nl.\o lJ!trtl.Pi\'-JSF o limite- di' ~~_0(\." l"I,do
tl"
r1E' R"rr'rrnci;t IJr FI,,""cl;\l\u'ntll f1JRF>-.

••

eivil. investiu. Além disso. o ll1omén~~ nacional não permite
perlJis1:ir-se no equívoco de ~se restringir, de qualquer forma,
a mais efetiva participação de todos na busca de· nosso maior

2.2

E5tlll

1lIi1

vlgctr 110'\ .lid." rh'

tn(rõ!' ... ",

.,~U,'

.JUSTIFIcAcan
NO'llio

IIl1wlo

propú,.l~o

é

o dr.

illlóvels flni\nt::lado!õ pelo

UqlJislç:io de

r~rillt<\r

sru.

€

n'9IJI",rlo~;H-

F.ln f'mç:i\n do

it

",lhAt .. -

S;t)l\r 1",1 oh'icrvado a PRrt ir do Iníc-io doo; MIOIS R0. v,r I

f'lca-.€

tJ1I1" diflclJld.;l,dE'

do!> novoç adqIJlrl:'ntE"'S

S:1\1

nrc"nr cmn

condlrões li .mcMrqoo; do rrfinanclalUE'nto. A.... "'im, fn:h.t.o 1111' qr'lltl

• mais imediato d.senvolvimento.

elE

Tai8~1ões hão de conduzir °os Ilustres Paspensável apoio ao Projeto.

s.25

Dl.H

11ft/H I' "'lf'l~

Q

P~:)'r outro ângulo. o Projeto
permite que a
socied.ade civil pa~se ia uS';1fruir da contribuição de um contingente de profissionais em cuja formação ela. li sociedade

Sala das Sessô

A.004, 'i(' 14 d~,

IIV

e t ['O 11 I:!I 1 (>rpnC" f a ,io f i

AO PROJETO UE LEI NV 1.126, DE 19~U.

Art.

td

dil r.el

]11

"dit\~lÕP nnht

que

to no iimbito do Sistema Financtc'iro da Habitação, o rl.í outt\w
providêncilla".

ceitol estatutários. o Projeto subordina o exercí.cio da fa·
culdade de que trata ao di~posto na Lei n' 6.880/80. e", seu
art. 29 • parágrafos. Por ôbvio. veda li aplicação da facul-

res ." oferecer o seu

artigo

o

o recor.hecimento de: direito de '!xercer profissão liberal aos serv:'1ores milit~re!l federais ~a ativa é.
antes de tudo. medida de justiça. j~ que não se ;:::ivam os se,;:
vi<1ores civis 1a União, '!!m geral, do; exercício d~!':.e direito.

dade em caso d. 9ueor~a ou quando seu exercício
risco a segurança nacional.

"0

de~""";""""

(DJ!~/:LSA

nüna.'ro de trarl5r ..rFncii;\ dE'

ao Pt'rmlt ir

i'I

;t

l~"doo:,

1 õ\Ç~D

illlPpr t.,,"tr.

\tV,lrlliO

tr-all':.fFrllncia d~ f"lnrlnr:i<llllrnto o,r'di"lltE"

<-l

<;ltl1lJlf""

dCl lh.... E"do..

tu do SFH ("r<'l E'ntâo 3 .. '500

do

drvlda rf.'~llIM 1;",\-

no cotllrtlto. Entrl,l"lIln. CJ':. Iltlllte:C; f·l~
p.r .. t,.,l brU'ltfir.lo t;'i{f3 "I'li\.\') t.... i·.'.o... \~"\"1_1i\\h\II'" ,,,. f i
itllC'. cont r ld Do~ ;l,nt i go~ r IJ/lI" vr.:- l!ltr O t rot ri df, f .,.,.!l" I .\1111 11-

~IIJb~tltIJi,ilo

de 1992.

lnlóvei!; liiel\l

l;5io JIJnto aos alJe'ntl:s firHHI'-r'il'o'!'. .
A l~l' nQ 8.004 rEpr(."'5t'flta '1111

líllut~

tire.

010

0

fllFncionildo para 2.000

0;<;<\

V~F.

forl1li'l. prOIHll1lfl",
par"

tl)·j/J~

uc;

<\

.1tV.It.;~P

t1Clltrõilto~ .•

LE6}sl..F/ÇRO
LEI N! &.880. DE 09 DE DEZEMDRO DE 19SO
DI.p60 aobn o E...tu'" do. MIl/Un"

O PRESIDENTE DA REPOBLICA. flço ..ber que
Nacional d.cnta •

aU . .nclono

a NiUlnta Lei:

ESTATUTO DOS :MILITARES

O

Concrello

LEI N. 1.004 -

DE 14 DE MAltÇO DE 1990

Dispõt sobrt Iro1l5fi!rêncía d~ Jinanci{1m~nIO 110 dmbilo do Sistema
financeiro da Habitação, ~ d6 outras providencias

T1TULO 11

Art. 2.· A trannter~ncia dar-se,á medJante simples substituição do devednr.
mJ1ntid~s para o novo mutuário llS mesmBS condições e encargo~ do conlr",lo
original, desue que se trate de financiamento destinRdo l. casa prór-ril1, cuju
;a::.r original nüo Ultrapasse os seguintes limites:

Da. ObripçlJe. e doa Devere. MilitUB.

T _ contrflto~ flnnndos até 31 de deurnbro de 1979: 750 (scter;entos e r:it;
qUr-ntaJ VmJoN'S de Referência de FJnnnc1amenlo - VRF Cartigo 4.·);

CAPITULO I

II - contratos Cinnados de 1_· de Janeiro de 1980 a 31 de df'zembrú dE' 19f14'
1.100 onU • ""m) VRF;
UI - contratos firmados de 1.- de janeiru de 1985 até a data dll vis;:?nr:ia,
c1~~\h, Lei: 1,500 (mil e quinlHm:\os) VUF
o
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PROJETO DE LEI NQ 2.535, DE 1992
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes lhame)

Dispõe sobre
de desenhista.
(Apense-se
de 1990.)

o
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o exercício da profissão

ao Projeto de Lei na 5.806,
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C) executar levantamentos dimensionais e
esboços para elaboração de desenhos ou projetos. sob supervisão;
d) elaborar cálculos cientificos e especificar materiais e componentes com auxilio de
normas técnicas ou procedimentospreestabe1ecidos;

e) elaborar estudos de tolerância de fabricação e montagem de projetos;

Congresso Nacional decreta:

Art. ia ~ livre em todo o território nacional. o exercício da profissão de Desenhista, observadas as disposições desta lei.

f) adotar procedimentos técnicos com base
em normas e especificações preestabelecidas,
objetivando assistir às atividades da área;

Parágrafo único. As denominações e descrições das funções em que se desdobram as atividades dos profissionais de que trata esta
lei constam do art. 2 a .

g) analisar e propor novas tecnologias,
objetivando adequar os procedimentos preestabelecidos;

Art. 2 a Não será permitida classificação
ou registro de forma diferente da especificada no art. 2 a para os profissionais que
exerçam uma das atividades descritas neste
artigo. de forma convencional. informatizada
ou eletronicamente, cujas atividades laborais compreendam o enunciado a saber:
I _ São atribuições do Desenhista Júnior:
a) copiar ou efetuar renovações e alterações em desenhos existentes;

h) acompanhar
montagens,
testes de equipamentos.

instalações

e

IV _ São atribuições do Projetista:
a) as constantes do inciso 111. bem como;
b) desenvolver projetos de equipamentos e
componentes de sua área de atuação, efetuando cálculos cientificas, bem como determinar
especificações correspondentes e respectivos
materiais;

b) confeccionar desenhos de pequena complexidade. baseando-se em esboço ou croqui
existente;

c) prestar auxilio técnico e profissional
de outras áreas desenvolvidas. servindo-se.
também. de informações externas para comp1ementação de dados do projeto;

c) Elaborar desenho de parte ou detalhes,
bem como lista de componentes, baseando-se
em documentos ou procedi mentos e'x i stentes.

d) determinar tolerância de fabricação.
montagem e componentes utilizados;

Parágrafo único. O profissional contratado
para exercer a função de Desenhista Júnior
não poderá permanecer como tal após o cumprimento de um ano de trabalho, findo o qual
deve ser promovido.
11 _ São atribuições do Desenhista:

e) elaborar estimativa de matéria-prima e
componentes para orçamentos e listas de aprovisionamento;
f) tomar
decisões técnico-administrativas
com base em normas e procedimentos preestabelecidos, objetivando assistir às atividades de áreas envolvidas;

a) as constantes do inciso I, bem como;
b) e~aborar o desenho e lista de componentes de sUbconjunto ou conjuntos definidos.
baseando-se em projeto, modelo. amostra ou
cálculo fornecido;
C) executar cálculos cientificos de pequena complexidade, pertinentes à érea de atuação;
d) executar
levantamentos
dimensionais
simples e esboços para e1aboraçÉlo de desenhos definitivos, sob supervisão.
111
São
Projetista:

atribuições

do

Desenhista

g) participar de avaliações dos profissionais descritos nos incisos I, 11 e 111;
h) supervisionar
proJetos;

montagem e instalação de

i) avaliar e propor procedimentos para o
desenvolvimento de trabalhos de grupo;

j) verificar conformidade de desenhos e
materiais empregados em projetos;
1) participar na elaboração de cronogramas
para execução de trabalhos.
V _ São atribuições do Projetista Senior:

a) as constantes do inciso lI., bem como;

a) as constantes do inciso IV, bem como;

b) desenvolver estudos. detalhes e desenhos definitivos de projetos;

b) supervisionar de forma técnica e admi J
nistrativa os profissionais enquadrados nas
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situações anteriores, com assistência apropriada para o desenvolvimento de projetos
específicos de sua área de atuação, bem como
participar de avaliações desses profissionais;
c) identificar necessidades de novos produtos, construções e/ou instalações;

d) aprovar desenhos e projetos pertinentes
a área de atuação.
• §
1~ Os registros dos profissionais relacionados neste artigo devem ser realizados
de forma a estabele~er ao final a respectiva
área de atuação exceto para o desenhista
Júnior.
§
2~ Os profissionais enquadrados em atividades artísticas terão a classificação de
Desenhistas Artísticos Júnior, para os iniciantes com até um ano de profissão e Desenhistas Artísticos para os que possuírem
mais de um ano de profissão.

Artigo 3~ Poderão exercer a profissão de
que trata a presente lei:
I
Os portadores de certificados ou diplomas que os capacitem para o exercício de
uma das funções mencionadas, expedido por
escolas oficiais ou reconhecidas;
os profissionais das funções mencionadas, portadores de diploma ou certificados
oriundos do exterior, que tentam revalidado
e registrado os mesmos no Brasil, na forma
da legislação em vigor;
I

_

111
os profissionais não portadores de
certificado ou diplomas mencionados nos incisos anteriores que, comprovadamente, à
data do início da vigência desta lei, venham
exercendo ou tenham exercido uma das profissões, conforme descrito no art. 2~ em empresa pública ou privada ou outro segmento, a
partir da data de promulgação desta lei.
Parágrafo unlCO. Para o enquadramento no
inciso 111 deste artigo é documento comprobatório, para os empregados, a CTPS _ Carteira de Trabalho da Previdência Social, com
o respectivo registro e para os autônomos, a
Guia do ISS
Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, constando em ambos os casos o prazo mínimo de doze meses consecutivos,
ou
não,
de
efetivo
exercício
profissional.
Artigo 4~ Além das atribuições mencionadas
no art. 2~, cabe também a esses profissionais participar de atividades, utilizando
meios convencionais ou informatizados, que
visem a:
I _ desenvolver, desenhar, detalhar e orçar projetos arquitetônicos e edificações em
geral;
11
desenvolver, desenhar, detalhar e orçar projetos de estruturas metálicas, de ma-

Março de 1992

deira, de alvenaria, de concreto armado ou
protendido;
111
desenhvolver,
elementos mecânicos;

calcular e desenhar

IV _ desenvolver, desenhar, detalhar e orçar projetos de paisagismo, de urbanismo e
de trânsito;
V _ desenvolver, desenhar gráficos e fazer
cáculos geométricos e aritméticos, bem como
operar istrumentos para o desenvolvimento
destas atividades;
VI
desenvolver,
desenhar
cartas
geográficas e interpretar levantamento aerofotogramétrico;
VII
desenvolver, desenhar, detalhar e
orçar projetos de vias, de topografia e de
agrimensura;
VIII _ executar cálculos geométricos e analíticos de levantamentos topográficos;
IX _ desenhar planos gerais e fluxogramas
de instalações industriais e comerciais;
X
_ desenhar projetos e detalhes de
máquinas, equipamentos e peças respectivas;
XI _ desenhar planos, projetos e detalhes
de projetos industriais;
XII
desenvolver cálculos de resistência
de materiais de pequena complexidade;
XIII
executar desenho mediante levantamento de-peças ou elementos mecânicos;
XIV
executar levantamentos dimensionais,
objetivando criar projetos, desenhos de produtos, construções ou instalações industriais, comerciais, funcionais, favris etc ...
XV
executar desenhos, partindo de um
croqui ilustrativo ou de simples observação,
simultânea ou anterior;
XVI
executar desenhos e criar soluções
para propaganda, estamparia, modas e decorações;
XVII. executar desenhos e detalhes de representãção de zoologia, botânica e geologia;
XVIII
desenvolver, desenhar, detalhar e
orçar mobiliário;
XIX
interpretar e realizar desenhos através de forma, sombra e cor;
XX
idealizar e desenhar estórias em quadrinhos, em qualquer cor;
XXI _ desenvolver desenho, redução ou ampliação de figura a mão livre, litografias,
composição com mistura de tintas e clichês
artísticos;
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execução

de

arte-final
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XXX _ Instalações prediais, compreendendo
eletricidade, hidráulica, sanitária e afins

desenvolver aesenhos animados;

XXIII
diagramaçãõ.
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e

XXXI _ Instalações industriais em geral
XXXII _ Mecânica em geral

Parágrafo único. As atividades menciQnad~s
neste artigo referem-se à atuação dos ~ro
fissionais de que trata a presente lei nas
áreas a seguir descritas, sem prejuízo de
outras que venham a ser futuramente abrangidas em lei:

XXXIII _ Mineralogia
XXXIV
XXXV

Mobiliário
Modas

I _ Aerofotogrametria

XXXVI _ Paisagismo

11 _ Aerografia

XXXVII _ Propaganda

111 _ Agrimensura

XXXVIII

IV

XXXIX

Anatomia

Rádio
Saúde

V _ Arquitetura

XL _ Seguro

VI

XLI _ Siderurgia

Artístico

VI I

Astronomi a

XLII _ Telecomunicações

VIII _ Automação em geral

XLIII

IX

XLIV

X

Automobilístico
Botânica

XI

Ca1deraria

Televisão
Têxtil

XLV _ Topografia
XLVI _ Tráfego terrestre

XII _ Cartografia

XLVII _ Tubulação em geral

XIII
XIV

XLVIII

Cerâmica
Concreto armado

XLIX

Urbanismo
Vestuário

XV _ Concreto protendido
XVI _ Decoração interna e externa
XVII

Desenho animado

XVIII

Eletricidade

XIX

Eletrônica

XX

Estatí st i ca

XXI

Estruturas de madeira

XXII _ Estruturas metálicas
XXIII

Ferrovias

XXIV _ Geologia
XXV

Geotécnica

XXVI _ Gráfico
XXVII _ Ilustração
XXVIII
naval
XXIX

Indústria aeronáutica, especial e
Indústria bélica

L _ Zoologia
Art. 5~ A duração normal da jornada de
trabalho dos profissionais de que trata a
presente lei não poderá exceder 36 (trinta e
seis horas semanais.
Parágrafo único. Aos.profissionais enquadrados nesta lei que usam o CAE/CAD/CAM
(dados de engenharia, projeto, desenho e manufatura assistidos por computador), bem
como outros sistemas não incluídos ou que
venham a ser criados, a jornada de trabalho
não poderá exceder a 6 (seis) horas diárias,
podendo ser de forma interrompida ou não,
perfazendo 30 (trinta) horas semanais, sem
redução de salário, sendo vedada a prorrogação de sua jornada.
Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art.
7~
contrário.

Revogam-se

as

disposições

em

Justificação
A ausência da regulamentação desta profissão tem permitido que os empregadores criem
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artiffcios escusos, no sentido da exploração
do profissional, tais como: divisão de cargos em vários nomes, códigos de letras e números, desvio de atribuições.
Cabe ao Desenhista representar uma variada
gama de atribuições decorrentes da evolução
técnica e artfstica da humanidade por meio
de projeções, detalhes, vistas, cores,
sombras etc ...

últimos

C\nClS.

oficial

lnftr;or

prl:'r;OS dos

Colocamos o presente projeto de lei em
análise, certos de que os pareceres proporcionarão a necessária legitimidade e justiça
do mesmo.

r:>:t"fllPl0 •., par.
por

f~bric3kç~o

ctnto.
nacIonal

irtlllç:io

Uro1;'"

o

I\UMtnto

foi

da.

superior a

oitocE'ntoç por cento!
St lE'l,(iõ\rIIOS EM conta quI' o Brasil, I\lia de
SE'

como um

carC'octE'ri«:ar

pr imas.

tE'M.
do

b~1I 1\,qulnhoado

pais

1 ll.l'llcntavtl mE'nte.

t..

Mundo.

os

b~ixos

Ulll

Il.bsurdo

dÚYid~r

SEm

dr: l1atÉri ••-

,"~15

n rvrl.
qUt

OS

VE'iculos naclon~is ttnh"'M. hoje. prE'ços muito m.is tltvàdo.

,

lnt~rn~cion~l. ~pE'sar d~

do qUI: os do Mercado

intflciincia

A

coh:t Ivo

d ... ,

"'E'dC5

transltort.

de

V;l.st. E'):tl:'nsâo do nosso terr it 6r lo,.

a

E'

InftrloridadC

por outro

l~do. tornam o õ!'lJtolnóvel um melo dI: locomoçiio Íl'lIprf:sc:ind;vel
EM

Nesse sentido, apresentamos neste projeto
de lei, as áreas de trabalho e suas especialidades, a jornada de trabalho, as atribuições etc.
objetivando, com isso abranger
os principa1s aspectos da digna profissão do
Desenhista.

por

quinh.mtos

Do

VE'iculos dt

sõP.larial5

Apesar da significativa importância da
profissão, não têm ainda aqueles que a exercem, a satisfação de vê-la regulamentada. A
regulamentação
profissional
já
abrange
várias atividades humanas; portanto nada
justifica que a profissão de Desenhista, pelas justificativas já descritas, fique à
margem da legislação.

1991,.

1:.

todos

05

Estados
Os

d~

Federaçio.

preços

prfttjc~dos,

cntrl:'t~ntO.

torna.

c~rro própr 10 ..
Consf:que:ntt~I['O"\t.
cont I nulo c írculllndo. na.
.stradas .. vias públ JC~5 urblln .. s, toar.1" cont ingtnte dE'

VI' {culos

cal! Ma IS dI' drz anos dI:' uso.

I'IJII

P~ ..s iMO Estado dr

Ea virtudl' do caótico l'stado

d~

nossa frota

nacional dI' vl'iculos alcançaeos. ano a anO. 05 índic«s .~is
elavados

do

Mundo

I'M

acld€'ntl'5

dI'

trânsito.

inclusive

"atals.
'ara revrrter rssl:' quadro alarMante'.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1992.
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.

• .. u ...gentl' suprc5sio do prottcionisMo disPcl..óado à
autOMobilística nacional.

PROJETO DE LEI ~º 2.536, DE 1992

a1(~uot~

do IMPosto dI'

btn~'iclada.

i

aind~ hOjE.

I~port~~io. d~ cinq~cnt.

PD~

por CEnto.

E.SE o'obj~tivo da prrsrntE proposi~~o que.

(Do Sr. Femando Carrion)

r~duz.indo a

Dispõe sobre red..:ção de al!quotd de irrpo3to~ inci:lentis sobre

veículos autorrotcres.

zrro

a

.1 {quota

dI'

iguald-adl'

co.

• elhor qualidadr ticnica e

(APCNSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 813, D~ 1991).

laporta.ntr.
NAC IONAL decreta,

do

IMPosto

da

I.portaçiio
ao Pais.

Incldl'ntc 50br.. os autolllóvels tst .... ngriros. trárá

•• condic;õ€s

o CONGRESSO

~Ut

i.pôr:-

indústria

a

preços

os

nacionais.

duri'blli';adl' e.

I olrr lores

aos

o

v .. rculos
~

qUE'

prat ICad05,.

d..

.ais

hOjE.

no

aErcado intrrno.

l\rl:. tt? Fica reduzida a zero a alIquc:E1 do Impo,!
Estra::g~it"os e de 1-;::Jsto so _

Sala d!,!-s Scssões.

to sobr<? a Irr,po:'",:õ':;;o de Pr,:,diJto3

I:'",~.b de'

O d--

de 1992.

bre P!:,od'Jtos rn';...;s~:nalizdcJs incidentc-s sobre vE'::cu~;.: dutomo':~
,~té

rás com pçd::&ncia

lOC HP.

Art. 212 DUr.:inte o

dos

p~ríc30

de doze

me~~~.

~

canta _

Drputado FERNANDO CARRION

da 1ata da p..:bllcaçl\o d<?sta lei, o Poder Exe::ut:':: abster _

se-J di? alterar

ü

,1.1íquota dE' que trat.:i o artigo "prec.;-;:-;-nte.

PROJETO DE LEI :\:º 2.537, DE 1992
l\r\.•

JV Es~a

ll?i entra '0':: vigor roa d.:":.~ de

,.)0
sua

Sr. Antonio Cartas "fendes Thame)

1.?t.lbl iCi?lç'ClO.

Estabelece piso ~alarial para o técn~co industrial e para
O

técnico de segurança do trabalho.

(APE!15e-SE AO PROJETO oe LEI NO 2.396, OE 19911.

JU5TI FI CACÃO

o
A indústri~ i\utonlobilit>tic;l. ~stõlbtltcJd. no
Pa

ir. t cnl

ê!ume-nt i\do abU5 I vittnr:nt c

o prE'<;:o de SCIJ5

prOdIJto5

nos

CONGRESSO NACIONAL d~cr"ta'

Art. 19
"'anç:~

do

t"'~balho

O ticnico

fil.::cnl JIJS a pi~o

industrj~l

e o tÉcnico de

~e91!

salarii\l correspondente ao

l~i::

DIÁRIO DO CONGRE~~O NAC._I_O_N_A_L-.:...(S_e...:;.ça,....-o_I..:..,)_ _-

_M_a_r,:.-ço_d_e_l_9_92
tset'lfll:ct -r

Ci:1C~,

Çig~do

p~lo

rOr

:-')1'"

cEntl:d

s.l.ál'" I.'J-b'\~e

do

art. S2 d.

'.tni.nO .... O

4.~5~-Ar

l.el"Q

vint~

El"l;,;nhE.~Dri:

de 22 de

de

por

S_áb_a_d_o_2--.:.1_4_4__
85

c~nto ues~a apos~nt?d=rl~

paya o

rado com trinta e cinco anos ou mais de

5êgg

serviço

1966.'

e para a segurada com trinta anos ou mais de se!.
Art. 2Q
ta o art igo

lo

viço".

de qUE tra-

prect!'dtrntE' "iE'rão, na Olcsn.C\ proporç:l\o de 75':: (sF.'tenta

C cinco .por 'c~nto), aquclE's

.ínl;o

pi~o ~alarinl

Os reajystcs do

JUSTIFICAÇXO

ep.l.E forem conf~ridos i\O salário-bC's'?

engenheiro, ali referido.

.0 projeto tem por objetivo alterar, de 2S

por

cento, para vinte por cento, o percentual do valor a ser pago,
a titulo de abono de permanênciá-em-serviço, mensalmente, aos

publ iCi\l;ão.

segurados a seguradas que, tendo tempo de serviço suficiente p!
ra passar ã aposenta,âo, façam opção por continuar
JUSTItICACM
o~ t'cnico~ Indll5tri~l~ ~

do

tr~b~ltlo

~tIYIC.\d~~

dLLEnIPCnhi\M

«strutur~ ~con~nllca n;clondl.
cJt:pcndE f.:nl piU"te
d~5trla

tr~balho

O~ ticnico~

Irldl&cut(v~l

Do ~unl

sigrtiflcL\t IV" o

e a sEguran,a do

d~

n~

ativida-

de.

~~ErCrCjo

de

,;z b . O 9.. <j Z.

Sala das Sessões, em

SL~~ran'd

rcl~v'r.(l~ n~

do ~~~ tr~bdlho

n"v(.1 de prI3duç'i:o d(o no~,"" 111··
p~ra a
M~U-~E-cbra br~bllElra.

Deputado

ApC'sar da rclc .... ~ncia dE.' Sl,H\$ funçÕES, C's!tf:!i tÉc.nieos nio contaM, ati hoJ~, com Pi5~ ~alarlal pr~visto €M l~i F a~~
s .. curatórío de IJnl p~drão mini/lia
d~

tunidadE
que

trar~

...

ao

OfereCEr-lhES Esse
5~U

de 5IJb~>lst~nci~.
b~neficlo P.

tro~

dE'

pO~llivo

pro'iS510n~1. Elabor~mos Est~

deseMPenho

si,~o, r€lacion~ndo o piso salarial
propo,..ç~o

CErto da opor-

do resultado

dos

t~cnicos

ref~rldo5, na

75i:. ao !;alário-basE n\I'nlrlio dos en9E'phEiros E Cft QIJ-

profissionais

de~niYel

superior fi.:ado

PEla

1.213.de 24 de

propo-

L~i

nQ 4.950-A,

ele 1991.

julho

PíspOe lOln

OI

PifJftOI de BeadIóoa di!

~ Soci.l e ól 0III'tJ'Ill prmidendas.

........................................................... ,

dr 1966.

EstOlmo5 certo.;

de contar com o ;i1.paio de nosso=-

1truLOIn

j-

tustrl'5 comp;mheiro5 Parlamenti\res a E'~tE projll~t:D dt: lE'}.

.

DO REGIME GERAL DE PREYlD~NCIA SOCIAL

DAS

................... LEI N. 495()-A - DE 22 DE ABRIL DE 1966
Diapik 5ôbre a remuneração de profissionais dlplonu.do~ em Enc'enharia.
QtúmJea, Arquit./;"tura, AJ:Tonomia ~ Veterinária.

Art. 5' Para a execu"." das atlvidade5

~

PR~ ~ GERAL

para os ~,r?~t.!:~~~~~i~.~~. ~l.~:~ .".~~ ,d.o. ~~í.g.o. ~:'....... .. .•••... . . ...•...... . .

SECÁov

.

sUBSEÇÃoxn
00 ABONO DE PERMANf:NClA EM SERVIço

~ 87. O Il:gu~do que. tendo direito 1.~nLAdori~ por tempo de $erviço.

opcar pelo 'prou<:guunenlO .... atlV>d;od<:, flUa JIil ao abono de p<:nnantnaa em .e1'VlS? merual,

>e"

PariQa!o Oruco - O .booo de p<:rmantnCla em W:l'Vlço
de...,do. contar da
daIa de eDtrada do requenmenlO. Dto ...anara de .cordo com • <:\'Olução do .aJário-de·
CXlDalbwçáo do oegu,..oo. ocr' rUJu,u,jo na forma dos derruu, benef(aos C não IC
iDcorporarA. para qualquer etelto, à aposcntaOOrU 00 à pensão.

(Do Sr. Orlando Pacheco)
Di nova redação ao artigo 88 da Lei n9 8.213, de 24 de
julho de 1991 - Plano de 'Benefícios.

SECÃOVl

DOS SIoRVlÇüS

(As COMISSOE5 DE SEGURIOI\DE SOCIAL E FJlMtLIA: DE FINANÇAS

SUBSEÇÃO I
00 SERViço SOCIAL

(ART. 54, RI); E DE CONSTITUI~D E JUS~IÇA ;

DE REDAçJ\O (ART. 54, RI) - ART. 24, II).

o

CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.

l~

O art. 88, "caput-, da Lei n9

.

,

CIllI'TajXlO<lCndo a 25% (...mle por centú) deLU aposcnladona p;lra o ""gunldo com J5 (uinta e
c:iDoo) anao 00 mau de W:MÇO e par1l a .egurkda com 30 (lnnta) .nos 00 nw.; de w:rviço.

PROJETO DE LEI \!! 2.538, DE 1992

I~RIBUTAÇAo

.

DOS BENEfiCIOS

tarefas classificada!: na alínea "8"

do artiRo 3"". fica. !lxado
Mláno-'::lksf mínImo de 6 -'sC'is) vêzes o maior saJártomímmo comum vil;;-ente 10 País, para os profissIonaIS rela.clonados na allnea "a"
do artigo 4", ~ de 5 f d<:o 1 \iê7.t.'5 o maior sahuio-minimo comum vig:mte no .País.

.

6.213,

de 24 de juiho de 1991 (Plano de BenefIcios da previdênci.

Art. 88 • Compete .0 s.:rviço Social e",larecer junto aos beneficiários .eu.<
direitoe lOCiaà e os. meios d~ e.xerdAos e c,SlAbclccer ronjuntamenlC': com eJes; o proces.s.o de
1Ol~ doo probl<:tn':-' que emergircm da SUl relação com • PrC\'ld.!nd. Social, anta no
AmbiIO mten>o da insut:l.içAo como lU dmwlIco da >OC1edade.

S2

!'ROJETO OE LEI Ng 2.53!J, IH: 1!JlJ2

clal) , passa a ter a seguinte redação

(Du SI', Ricanlo 1zl1l')

·0 segurado que, tendo direito ã a?oseE

tadoria por tempo de serviço, optar pelo p==ssequimento na atividade, fará jus ao abono de.

~r-

aanência-em-serviço, .mensal, cox'respondend=

a

ni'3pôp

~;,..brf'

,1pnct.írl~!~

il

fr'l'ma

'1cnctr1:t~

11lr; ('!lrH:~!;nl,S

d"

{',",(I,'lrlle'Iltr,

:\I.~ 11

Ill~ SEi~llHtP1\llF

{I," e'=-1I1 r I J.,u \ ':(-If'<: III !"I': ~I_

c1~' rlpzl'mbr0 dI'

l'~q1.

srWll\l, F l'N·\iLl1\1 1-. 1\\

'rUJçl'ln E JOr.TIÇl\ f. rli': R1ml\çJ\n (l\HT.

54, rI) - AI'-!".

I'h~l',: 1

2·t,liJ
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(I (;C'flQ,. ('~'SoCJ

Vl'ntl(tl'~

,,~

..

"t,:

\

-

110;

N.
rw f, 1
(i,ç·lJ·tn'i

contrlbljit;olf;!I;
SI'i',?lJrld;\dt:
SOC'lid.

DiH~

f'ROjl:.'TO DE LEi \q 2.540, DE '!992

·llZr~,·t:.:

.~

:f1,!..

{',f"

Ji(l'<.~;.:'El'It··t
~rrt='cadi'1d",'i ,1€'lo

~.'.

l' /II~- !VI>,t"

\

1'·'l,:.:.lt(10'0
r'F."l<ltll,.(lS
lt~5S lr,st It1ltO rJaciilnill
\~r('f'lro~. f':':ccto o FGrr,
- Flll"d ...•

,';

(Do Sr. Wihnar Peres)

"oS

,-1,=
·h,

Gilr"ntl~ por h:nlPo de: t;erVlto. InclIJSIV\:' 00; lno;crlto'" 1:1.1.:••" d"Vlcl~
i\tIV~. i\J'JI.;::'~do~. OlJ nao. podt"rRo <;Fr p~"'qo~ "ti o • .il~ 11110 dl~
.jt 11

do

~º~.

s€glJint~ ,;1,0 da pIJbllcaÇ.i\o de'st~

olé ..

cond IÇOt:~1

~'':l.

nilS

Alter~ os artigos b e 89 da Lei n9 5.1 OS. de 21 de d~
'lembro de 1966 - Código Na:ional de Trânsito.

5~9u\nte!>

VIA~

(XS COMISSOES DE
1

f(lTltr'IIIlJiut,·~ "!lI SH'rnlt
11: dÕ\ c(1rl'~çliio

-

11a diyjtl-,
cI .. l.,
du

ttf.:t Ivo

arr~~CIl\lOS. FIII

nllf

tB

rrrolldn.(utn do l'r Int Ip"'

nnJllf"t", 1.\, ct:HlLH1--.

p",rccIÕlnt~nto
.. tnl
(dF:'oito 1I111:5I1:S);

no ... o"

DACXO (A?r.,54. RI) -

a

Ent Id<\d("o;

E

ClIJi\tro)

"'~Sf"5.

de~ellbro

-

A,-t. ~º
Par~ qlJ(" SE: b"'llf'fíClf'lll (li' p,-,. ... Ent .. le-I.
drv.. r:.'o ~t~ndlf'" .'!Io Ser9lJlntes. condlço€'5 1

I

-

cOfllprovi\dio
do
rccolh inuml:o
dõ\s rontr iblJ Il;(jt;.;
v"ncid"" PDsl:l:rlorrrllmtlt "' 31 dF dl":"lll'llbro dI" 19(,)1.
il dato.. do .... pcolhi,llcrtto Prt,visto no ... ,-t 190
1Q
d .. §t;>. Lei, COM os acréscimos legais. qUAndo fOtO o
c~.o,

du

norRt:J\is ..

"'l:colh i"'tnto.
E/tI
pr~ZD5
contr ibull;ÔR. vinctrnd",••

11 -

tl"''''

f'lrt. 3P - [;urup ... ovltdo o I't"colhltnrnto
LOlllr IhIJI(;lÍt-S
vlnct!:nd.a R o "-Ecolhilllento totn} dos parCtlanll:nl:OtEi prFvlsl:o'S
no ..
Inciso.
I ~ 11 do I\rtlgo H'. hl\vr.r~ R (11~p['n~l\ dos Vô"lI on'!i
r.or ..... '1Pt)nd~fltE,.
.. fllIJUi\ .-lJtnhl;{t leI. r doo; JIUoO'lt. d ... flH) ....
I'Qntildo~
l\\:i M d.t" do rrcolhll'l'Ento prEvl"to no __ rt 19o 1R th,'.t.- l~l.

j'.1díciais.

'Sob

pt!'nô\

dlf

pro!ôse!il1J11lt2nto

Ilxrc:uçio.

a

rC!>Pflct

.

7Q - Apó~ a dRta llntitf' ("<;,t iPIJl"d ... no a',.t igtJ
1(1
parlll
'19";r"1Irdi!.
pnr'JFnt'l' hfl.
I)~
dt:tllto§
dt
eontrib1Iil;..j€ ..
ut'"t'"E'cild;lliao; Im f~vor c\F t€n:r;it'"os. Pf'lo IUHS. r('nHHH'GCnltç~. n;;n
podçrfio
9°'::<\1"'
dI:
'PJ;lI .. Qllltl'"
vant D.!1lõCI,"
!;cnut Ihantr'S
;"l'H: 11" ..
r.:oncfc°(ildo?l$ na p'-E'5~ntt h:1 refErentE5 i\ dívld"'" COIll .. P,.r.'vldinClil
Soc ia), p.-l0 pra:l:O d~ 5" ,te: inca> ano ••

Art.

8Q

- Estl' lei

Ifntri'.

víQor ru\

EM

datil

dt{

0;,');\

Q

srsuintr

ia

vl-

InCISO

xxt..-

.

D'r.gir'~

"enalld..dc: GrU:>Q 4.'

22

Esta lci entra e. vigor n. data de sua

publica~io.

Art. 32

Revosnu,-sc as disposic;i'cs e ......c bnfrárlo.

JUS T I F I C A ç I O

Art.

plJ.blICYlçt\o.

~ ~a5$a.

.) fUMando.

cobranç ....

jyõ'l

n2 5.1t8. dr 21

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o:i • • • • • . • • • • • • • • • • • • •

Art.

l'lrt.
6Q - A f~d t 11 dlt clJnlpr 1fllEnt o d~ qlJB I q1lcr di\~
indiciJ.d;;l.<; nos :..rt1900; 1Q F ;!Q dEsta llõ'i
importt:\ ... ~
v~nt",g("n. ali nll'nclculll.dM!;Ó.
lno;crf'Vf'ndo-'lr
CI
c1Í'bilo
iI'IIJtonH\tICil'lnllmt~ como dívld" ativa .. com os acrescl.os lf:gl'li~. parI'

L~i

XXIV
I.ped ir quC' 'Ie lanCE para :0"'''' do
veiculo .. ualqlJ~ õ.(gR'-':E c.alJsador dr i nci:-o~ .0.
Penal id-1rdE': Gr"U~C "' ••
II ~ JÉ. a~r~sc~ntado ao rnci.o XXI do art. 89 a
sR.uinte aI in ... •1:.:
·Art. 89.
li .roibido • todo C:onc""tcr dR
vticulo:

d~

condiç~"s
p~ ... dil'l
r1 ... s

89 da

si dever dE todo condlJtor de .... f: .. ~,llo:

·Art. 83.

Art.
59. - O pagf\nlEnto dr dib i t o ê'JU í :ê.,do POdE"''' !>cr
ml!:diant~ 9'.11" n:pv.didõ.\ p~lo INSS. q11€ faro" os
c-'1(.IJlo<;
pr(;"J1ou'zo do PQg1\MEnto. Em JIJ{;:O. c1~!i CIJo;;t;\. r.

rfE'tm~do

~

as s"liunt .. ~ "lt\trõlI;ÕI!:$:
I - li acrl:5cf:ntado ilO art. 83

Art.
o1P. - l'~ r:on!:rlbIJintfl>5 COfll dÉbito rm r-l!9iIPC- dt:
PR ... crhlllumto PDd~rãD IJ5IJf"'Jlr do. brnt!'fíclO1l p ... lEvl.tos nc~til lei.
e. r~l ... ão ao r~.tantc d. divida.

pc:rllnr:nttts.
SEM
dElIla'Iõ
dtrsptrse-s

O. arts. 93

dE 196.6 (Cád i 90 Nac lonal dE Trins i t·O)

XXIVI

"te

il!!.

ART. H. U.

CONGRESSO NACIONAL decretu

Art. 12
d.

,orar cc.
lnbt ... c:s.~do.

E. =SPORTES. DESENVOLVI~~"IO

URBANO E n,TERIOR; E DE CC5S7IWIçAo E JUSTIÇA E =E

~tlf

filiHltróPiC<l~.
brnr;file-nt,:g.
t"t1IIC~cion~l"
r::
"'Indlt:ntoc;t
tt"colhltllqnto
dQ
r-r Inc II"<\}
tl~ dlvld" ..' da (urrrç:iío ,.. onFt ~r I;',
11"
ftJrnl~ do IHeiso 1 dtt'5tr õ.',,-tigo. I;°ttl ilt~ ~4
(Yluti!

11 -

Março de 1992

Os
di~o

r€ncia

dispositivos qU~

acrescentar ao c.~

prOPOMOS

Brasileiro dE Trânsito tia CONO finalidadE inibir _ ocor-

dE

in~c,..túniDS

relacionados à pr'ti~. do ~UMO

no

int«-

;;or dr VEículos.

JUSTIFICATIVA

o

pr'E''iõEmt4! projEto d€ 1~1 tltn\ n IJbjEt j'/O dE'
lal1'I::'t'"
cnl dFbito Cf""l ~ ficgIJrltl~dE'
~;O( i<;ll
liqIJ'd~ç:ão. ml!''iIllO qlJe f~llf\;r.i"l1I "nl
CI)l"''SO
i-'roc'i.~"int;;
lId,"lnllf>lrltt Ivo~
ou jIJdic.l!\i'l. tC'l1 CO"lO llnlt' v;\I",IIIR qur
r,('
"brf'
partp, a
Inc1Jr'liío dE rt':cur~oo;. no
INSS.
;;tI ivlilotJo
ia
sitlJt\çiiio
afl i t IVIl EM qUIr o órgão SPl e-ncontr ... n€'5.tPl 1I\0n'llwto.

êlS

F.1I'P"'C~ilS

~ntliclP~1"'frrll

contribIJint('~

a

Btnl

reogr'l\da
l:om a rfl"õ\l idilldF do-;
f ... to'5
quI':
"ft't'Ul
•.a :rl;l,I\lEntE'
~
F.conomla nacloni!ll, E i"'ssc91J.rlil.c\09 E
il\t('rrs~~"
do
INSS l~ontra cv~ntlJais dlsto... ç:õl1'5 fi .. cRis. conlO <;~ ffOZ: cOfl~ti\r do'~
vários
it€ns
qlJt'
COllIPo"'m o proje-lt.l d€.' It"i r,lIt
f:~II""R.
lf?f'ltOS
;"
convlcçio
de qljE não €: .. t_nlO'S lf'1ovand'J ll~ pai it ic~ fln ... ncclr.
ún
Prrvídincln
501:11\1. ~ qlj;o.J Já 50E .... <tIFIJ do nU,"lI\o f'l-:p,,"dlcrtt(" nOl\
lInos dt: 1784 '-piando ocorrtrlJ IJ'" Ijrllndt: d[Oo;cqljj I ibr io
orç:~rnf"rJt;àrlo
na lnst i tu i .. So. col h .. ndo nR Í'POCIil. ,. R51J 1 t .dos
lo'5lf.t ór I nll.

".t

s...

AtÉ
porq1UO
já <;€ nnt ICla n~
imp""'"5õ\ qlJ€ ()
Hlnl~tro
d21. Pil.'Itil, R"lnhold SlEPhanE's. d€'vc ilnIJnc:I~r COIIIO .. rriic.l
ff:itll.~ n"lJncl"r;õr"i>
pô'lr"
'l1J«' at; E..~t;Ü"'i~
P<\!'!'H!IlI
"I!'IJ$
d~bltCl~

(FolhR de 65\0 P~ulo - citod,,:rno I -

elO
r.tF.~ruo
pr"sc:rev~

p;Ágln",

~.

de 20.01.92>.

Nio rara .. Ob5€rVa-S~ catástrofES causadas ~el0
siaples lan~aMEnto dE UMa ponta de cigarro para fora do veícu1o, ato quC', além de caMPanhas Educativas, MErece a atcn,ão da
nora~ lE~al .. no SEntido de punir o infrator cujo descuido está
pondo em °risco ati m~s.o vidas hUManas.

De outra parte .. são considC'ráv~i~ os casos de
acidente ~uc decorre. do fato do .otorlst&o~st~r fu.ando. O .UR
pode lhe drsviar a atEn~ic no trân.ito • CMbara;ar ~ uso.

de

uaa das ~ios, ocupad, COM o ~i.arrc:

Te.as certeza de qUt .5 acdid.s prccon!zaaas Já
5io prátic~ COMua tntrc os motoristas rC5Ponsávcís~ sendo ~ol ••
5U_
adoção.. ~pena$ u~a fcrMa dr ratificar. t . lcj, posturas
cond l=erltE~ ccn\ " :;"Olll condutor dE vciculos.

0;1. ).Jt;;l. p..-,.a i\"lIIEnti).r COM lJr!J~"cia i\
t)"'r~Ci\d'H;iio,
tF:mpet F.nl qlJr !olõ' lOIJva no InCr€lIlcnto
dõ\
ri~c&\ll~açi\O,
qlJtr o. dl:"'~dore5 poderio pc\r'"cellAr o 11~1J i to €'f11 "ti 60

O~~sa

F.

tr€s ?arcs para a

for.a ..

conta~os

coa0 apoio de nossos 11us-

a.rova~áo dEste proJeto

de 1•••

"'I:"('ti.

Sala das Sessões .. ca,2Jó de reverelro

Urlla
coi'Sa
ct:t'"tl!\. QIJi\ndo flO!l
d('pi\r~1I10'l
tom
recF.!isi\o cil!ldl!\ VI!;: nlalo ... no p .... ls. ô,\IJnlrntando diill ~, dia O
ll\~r~~t;,n
dI! pedido'& dE: r:onrordata na J'Jst iça F ii' dECorE:l~dio dfl falÊnci~ dp.
I<lIlprFSilS;
trõlldicionai!S no comÉrcío e na Ind'ístr'ia. é
válido
qijfl>
lllr.d idO't; ""lt ... ':l11;\5 "iej;\ln t[)",~di\S parA ~1i\lvFlr ri. ",r-r'rcp.di\~i\o do INSS.
p~ndEnte dos dltftlort:l.dos praCES50~ jl.1dlcl~lç, ~ i\dmlnl1'itrattvO'i.
E:ls
o;'Jbl\ll!t

Caosl'.

I do

~

o

obJeotivo

,jnlco dt:"fótr

c 1"r 1 v 1 d~ntt:: dEC ll!.;\o dos.

n11l1:'11'!l

Pr-ojeto

nobres

dr
lt'l.
l'a,.. .. 1i.

or-l'

ne ... t PI

LEGISLAÇ~O

CITADA, ANEXADA PELA

COORDENAÇ~O

DAS CONISSOES PERMANENTES

LEJ N. 5.108, DE 2J DE SETEMBRO DE 1966
".""" • C44;,o
"
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ai\íL)r
o~iciiil.l,

DOS DEVERES E PROI.BIÇOES

.

.

- -..

Art. 13. E dever de tod.> condulor de veiculo:

_.. _

,;;

XXIII -

- _._

,'

coibindo

contribuinte

oriundos de seus
disseMinar,

perMitindo

lf

fiscal izaç:iio

o

sobre

ao

ciaadio

uso

dos

e

no

recursos

i~postos•

Nio

TJ'IUIJiw em velocidade compatível com a aegurança:

abusos

Maior

,há dúv í da

para a

obras, sobre

dct

sua.

PcoaIidade: Grupo 2.

PfJbl icldade, EM drtr ill'l€nto d~s i\t ivid.-drs .ai~ "'o~tadaSI pa~a.
as n.c~s5idad€s bá5icôJ~ da popula,io. NinglJ€1I MElhor que Essa

li)

outro

.... cruumcntoo oio lioaJizadoa, quando Dia esti.,,, circulando em

viu preferenciais;

própria

Pcnalidade: Grupo 2.

dtstts

t)

quando houver má visibilidade;

d)

JlUAOdo O pavimenlO

~)

00

nas curvas de pequeno raio;

,)

IW

af2rir

popula,io para

Aprovando

ajudando
Villl

Por

in fase

em

a oportunidade

& conveniência t

do incisl

o presrnte
XIV do

projeto,

rcforçartmos

a cada

br;as i 1 E i ro

3.

Exercer MElhor

~~tar~mos

IE'

5ua

C

i dadan i OI.

ou cidacks;

11) 1 aproximaçio de animais na pisla;

/)

quando ao aproximar de tropas miJilarcs, aa!omeraçlles, cortejos, préo-

titoa • desfiles.
PcoaIidade: de c a I, Grupo 3.

Art. 19. E proibido a todo condutor de vclculo:

--_

.................................... -::.

_

-

-

PROJETO DE LEI N'! 2.542, DE 1992

..

(Do Sr. Valdenor Guedes)

XXI -Dirialr:

.) for.. da pooiçio
6)

Dispõe sobre a responsabilidade pelo pagamento da rem~
neração, proventos e pensões referentes aos servidores

com:la;

usando apenas uma das mios. exceto quando dcvll fazer lioais de

mil.itares dos extintos Territórios do Amapá e

lN1lço ou mudar a mlrcha de câmbio. n:ssalvadOl os casos prt:vistos no art. 16:

Roraima

e dá outras providências.

c) com O braço pendente para fora do veiculo:

d) calçado inadequadamente.

Penalidade: Grupo 4.

(ÀS COMISSOES DE DEFESA NACIONAL, DE TRABALHO, DE ADM!.
NISTRAÇÃD E SERVIÇO POBLICO, DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
(ART. 54, RI), E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE RED~

PROJETO DF.: Lf.1 NlI 2.541, DE 1992

ÇÃO

(ART. 54, RI) - ART. 24, II).

(Do Sr. Geraldo Alckmin Filho)
o Congresso Nacional decreta:

Dtapõ. sobre a obrigatoriedade da divul;açlio dos cu.st:s de
publicidade da Administra'ião Pública.
(AP!NS!-SE AO PIlO,;;ETO DE t~I N" 191, D:: 19911).

Art. l~

são de responsabilidade da União os

encargos financeiros correspondentes a:

O Congresso Hac ional dccl""etaJ

Art.
1- Toda
t
qualqurr
JI'ublicidadl'
ou
coaunlcado o'lcial da AdMlnh,tral;io Pública Fcclcral • . Est'ldual
•
"","'clpa1 dcytril inf'or ••r o scu custo de produçio t
.... Icuh.cio.

Parágrafo ún lco. Esta obrlgator'icdade tstrndcàs' entidades
da adMinistração
direta,"
Indireta
c
'undac i coa1 •
Art.
2- Os
custos da
,ubllcld-ad..
scrio
dl~ll~dos da seguinte for.al

I - remuneração do pessoal optante da ativa

das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros
tos Territórios do Amapá e Roraima, que tiver

dos

extin-

ingressado na-

quelas.corporações até 31 de dezembro de 1990;

.~

t~

.. na. c. i ssoras de rád j o, atravis de locl..o:io;

11'

- na..

c.issoras dI:

tcllv'sS:o,

atr~yis

de

locuçlo c l«senda,
:tIl

II -

proventos e pensões referentes ao pes-

soal de que trata o inciso anterior.

Parágrafo único. Os recursos financeiros P-ª.
ra a cobertura dos encargos de· que trata o caput deste artigo serão transferidos pela União na forma prevista no art.
235,IX, da Constituição Federai.

- nos periódicos, I.prlfss.o nlo próprio trxto

lIubt Ir.! tár lo,

Art. 22

IV .... iMPrRssos.' carta2~S .. lissRmclhados, no
",,4,rio texto' publicítário r considerando os c:usto'S de tod~ ia
t i'a~1i. ou ~u.nt idadt i.pressa..
Art.

'3- Esta

lei ..ntra co. "iso,' na data de sua

.ubl 'caçio ..
Art • .-- R~voga.-s.. as di.po.icõ"1~ ta contrário..

t

facultado ao pessoal militar dos

êxtintos Territórios do Amapá e Roraima optar
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

pelos

dos

quadros

respectivos

Estados.
Parágrafo único. O pessoal militar não opta!!.
te formará quadro em extinção, integrado à respectiva corporação.

JUSTIFICAC~D

Este
nobre
de

proj .. ta dtr

lei

aMPlia

a

lniciat ly~

da

Oeptltado Joiio 8r~ga, da Assf:,.,bliia Legtsllilt iYa do Estildo

Pf"rnalllb'Jco, qUE,

dEntro d ..

sua compf:trnclln,

procurou d.r

Art.

32

O

o

artigo SQ da nossa Con5titui~~o

ContaMOS COM 05 i lustrES ParES para sua ilprovaçio.

atrada, cuja raixa de domínio não esteja cen=ada, ou quando•

.. suas mar,ens, houver habitação. povoados,

atrlbuiçõt:'s.

eXCEssiva

que aS~f:gura a todos o aCESSO à informação

Fcd.ral

aproxillW'ae da lUia de calçada;

também,

gjl!~tos.

cu.prlM«nto

aprcseo!aMc escom:gadio;

f)

E'vitar,

cab«

lado,

cUIllPril1ento das

5,~;as

.) diante de escolo, bospÍlais, estações de embarque e desembarque.
estreitoo ou onde baj.a Il"andc movimeolllçio de pedestres;

Jorradouros

o

c .. be a05 órsi\os púb 1 i cos

qUE

informac;õtrs .obr~ seus atos r

c:om1lnídad€"

pessoal militar não optante con-

tinuará regido pelo que dispõem a Lei n 2 6.652, de 30 de maio
de 1979, e a Lei n2 5.906, de 23 de julho de 1975.
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Pará9!=dfo únICO. "'S

normCl~'

que

de

trata

Março de 1992

o

caput deste artigo apl~cam~se ao pessoal militar optante, até
que cada Estado, nos limites de sua .complitência,

legisle

respeito.

Art. 1-2

A r.emuneração, os

proventos

e as

pensões referentes ao pessoal de que trata e5ta lei serão re-

vistos, na

músm~

proporção e na mesma data, sempre que se mo-

CONSTITUIÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

dificar a remuneração dos servidores públicos militares federais.
Art. 5'i:!:

F.sta lei entra em vigor na data de

sua publicação, retroagíndo seus efeitos financeiros a

Titulo LX

lº de

outubro de 19Ç11.

Art. 62

Revogam-se as disposições

em

con-

Com a transformação constitucional dos

Ter-

DAS DISPOSIÇÓES
CONSTITUCIONAIS GERAIS

trário.

JUS T I F I C A ç A O

ritórios do Amapá e Roraima em Estados, os

servidores

tiveram sua situação devidamente definida
prias:

05

optantes, mediante aplicação das

cas de cada Estado;
Lei

n~

por

05

civis

normas

não optantes, mediante

pró-

específi-

normas

aplicação

da

E. :12, de 11 de dezembro de 1990. A aplicação d= diE-

post.o r.": art. 235,IX, da Constit.:ição Federal
logo, aliviando

05

se

r!esde

de'..l

financeiros

novos Estados dos encargos

com a remuneração do pessoal civil.
A situação dos servidores militares dos extintos Territórios, entretanto, continua por

ser

Art. 235. Nos dez primeiros anos da criação de Estado. serao
observadas as seguIntes normas bdSlcas

IX _ se o novo Estado for resultado de transformação
de Territorio Federal. i'l transferência de encargos financeiros
da UniáG' para pagamento dos servidores optantes que perten·
clam a Administraçâo Federal ocorrera da seguinte forma
a) no sexto ano de Instalaçâo o Estado assumira vinte
por cento dos encargos financeiros para fazer face ao pagamento
dos servidores públicos. ficando aínda o restante sob a responsa·
bilidade da Uniâo;
b) no sétimo ano. 05 encargos do Estado serão acrescidos
de trinta pai cento e. no OItavO. dos restantes cmquenta por
cento:

definida.

Não tendo havido disposição sobre o seu direito de opção, gegina1, em termos remuneratórios. Sem a condição
tar, passou-se a entender não se lhes aplicar

legal
o

citado art. 235,IX, porque este se referiria

ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSmOCIONAIS TRANSITÓRIAS

ma~

rou-se um vazio legal que os tem condenado a uma situação
de

02

contido

no

expressamente

aos optantes. Ficam os servidores militares alcançados em sua
remuneração, uma vez que, se não pertencem mais à União, não
se lhes aplica a legislação federal e, por outro

lado,
para

transformados em Estados Federados. mantidos seus atuais
limites geograficos.

cada

Estado não dispõe de recursos bastantes, transferidos pela União, para fazer face aos reajustes necessários

Art. 14. Os Territórios Federais de Roraima e do Amapá são

recom-

por o poder aquisitivo de sua remuneração. A perdurar o atual

*

2"" Aphcam·se atransformaçáo e instalaçàodos Estados
de Roraima e Amapá as normas e crrtenos seguidos na criação
do Estado de Rondônia, respeitado o disposto na Constítulçao
e neste Ato.

quadro de situação, as citadas corporações militares tendem à
extinção. Ressalte-se, ademais, a aflitiva concHção dos

ina-

tivos e pensionistas, devido a esse impasse.
A situação descrita, a par

de

injusta, não encontra antecedente que a justifique. Pelo con-

DE

DE

1973

com

(apficável
Disposições
muito

DE JlJUlO

maior
....

amplitude, que as despesas com todos os servidores

23

Dispõe !obre a remuneraçào dos 0011.
berros_militares do Corpo de BOr
belros do Distrito Federal, e d·
outras providências.

trário, a Lei Complementar nS! 41, de 22 de dezembro de 1981,
que di~pôs sobre a criação do Estado de Rondônia
ao caso, nos termos do art. 14, §2 2 , do Ato das
Constitucionais Transitórias), est.abeleceu,

LEI N° 5.906 evidentemente

OI

,

•

.

civis

militares do novo Estado seriam de responsabilidade da União,
por 10

(d~z~ anos.

LEI N? 6.';;'2. DE 30 DE MAIO DE
o Projeto de Lei ora apresentado tem em

ta, assim. restabelecer a essencial estabilidade

vi~

funcional

para o exercício da função de segurança pública a cargo dessas corporações. Define a obrigação de transferência
cursos da União. referente ao pessoal ca ativa,
pensionistas, dá aos servidores

militare~

de

re-

inativos

Pispõe sobre o Esta[ulo dos policiais militares das PolIcias
rais do Amapá. de RondõnJa e cie Roraimn. e da ou:ras pr

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

e

o direito de opção

LEI COMPLEMENTAR N? 41, DE 22 DE DE

e define a situação funcional dos servidores militares optan-

Cria o Estado
providéncias.

tes e não optantes.
Por estas razões, põe-se o Projeto de Lei em
condições de, submetido ao exame dos Nobres
s~u

Pares,

merecer

I.In: x·

de

B .112.

11

de dezembro d.

apoio.

Di.põe .obre o re)~
Servidores ~blicor
da. autarquias e d:~
cu rederais.

saladas~~
Deputado VALDENOIt' GUEDES

•

•

•

•

•

..

•

•

•

..

..

•

•

..

•

..

..

..

..

•

•

I

,
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iSr.\:dê .;,:) l'cd'=:lr .\?úblll~'J ~e pre'7oet"v,,~ e l:elitaUL"ar ns processo~ e::o.:..óc:s i coa essenciais e a navegação nos rios sobre,os quais sejam construí-

1~/)2.

(Do &oado Federal)

das barragens".

PLS 196/91

Aprovei~o

Dispõe sobre a obrigatorieJade do Pode7 ?úblico ce 1'7.servar e restaur.1r os pToce~50s ecoléi::J5 essenc iais e
• navegação noS rios sobre ôs quais se;1JI construi'~J.s

Exce16ncia protestos de

a

oportunidade

esti~a

para

e consideração.

renovar

a

Vossa

4

M7#-

barraiens •

SENADOi'BENI VERAS
Primeiro Secr~tário, em cXércício

OIS c'oMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, '!ElO AMBIE~TE E
MINO?lAS;E DE CÕ~STITU!CÃO E JUSTIÇA E :E REDAÇÃO (A..'.r.

S~CRET"'R1A

l'IllME1Q...

. Em~L.b2j 91. A.

S4) - AP.T. 24, Il)

s••h...

S.~.t<iti(,l. GErol da M~so.
~,.t,.
..r"

o CC.iGRtSSO
Art,

Sábado 21

_., . .

Oopulad. INOC~NCIO Olr/EIRA
'rlm.iro Secretdrio

<::: -.

NACIONAL decreta:

lO _ :t obrigatória a ruli"açAo na

cons,"--uçAo A Sua Excelência o Senhor
eló:.rica Deputado INOCtNCIO OLIVEIRA
DO. Primeiro Secretário da Câmara do!! Deputadoll
dbb/.
in1:agridade das 151"-

de. barragens com finalidade ou niio de gera;!o lia energia
de orig..", hidrica, de obr'''' de ongenharia " .. vJ.ae..:
I

-

preservare restaurar

&

rlanter 15 naveqação ou

:u,ulbe~@Cf!.r

oi.& _ ecossistemas;
II -

PROJETO DE LEI N° 2.544, DE 1992
(Do Senado Federal)

a navegaçAo

PLS 2111.11

interrompida.
Art. 2' - O Poder Rxecutiv::, at.! i1ellsenta di", após
• promulgação desta Lei, tixará em. re9'"~!'se.n1:o a8 condiç~5 de
aplicação do disposto no art. 1'.

Dispõe sobre a garantia do salário mínimc e dá outra.s
providênc ias.
(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRJ\;'~O E SERVIÇO
PUBLICO; E DE CO~STITUIC!\O E JUSTIÇA E
REDACÃO (ART.
S4) - ART. 24, Il)

llrt. 3" - ~ta Ll!i entra ea ngol: na data de ""a pu-

!"

blicaç!o.
Art• ./, - Revogam-se as éispos.ições em contrArio.
SENADO F1::ERAL, EM

J5

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

DE F'EVEREIRO DE 1992

/ :~Q,;.." ;bvJ,J~'~ 11 _
~~'i;';OOR !".AURO BE~r:nDrs

Art. li - Aos trabalhadores que pêrceberel:1 remunerafixada por comiscão, peça, tare~3. ou outras ::l.odali:1ade., &erá garzmtido em aa16rio l:E!nsal nunca i:-.!erior ao salário ~i
ni.o.
Art. 2' - Ao garantia assegurac!.! pelo artigo ante=!.~r
••tende-se também aos trabalhadores que perceberem salário misto,
integrado por parte fixa e parte variável.
Art. 3' - t vedado ao emprega=,:)r fazer qualquer -:ipo
de desconto em mfs subseqüente a titulo de c::"2pensação de even':.:lais
complementações feitas em meses anteriores pa.:-a cumprimento do 1isposto nos arts .. li e 2 1 •
çAo"vari~vel,

PRESIDENTE
SINOPSE
Proje!:? de 1<:1 do Sellado n' 196, de 1991
Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder
Público de F:-eservar e restaurar 0& processos eco16~ico~ essenciais e li. n~vega
ção nos rioE- sobre os quais sejam con.truí das barra;ens.

Apresenta:: pelo Senador Olie! Carneiro

Art. 4' - Esta Lei entr8 em vigor na data de cua puLido no ",,,,,,diente da Ses&'o de 05/6/91 e ;:ublicad~ no DCN (SeçAo lI) blicaç60.
dE 06/E/~:. Despachado à C<lJl.issão de At;su.~tos Sociais - CAS (decido
term.inl!ti ~, < onde poderi5. r~;:eber Emenda!;, após publicação e distribuição em 2 :E~S pelo prazo de cinco dias úte:.s.
Em
16/12. ?:., é lldo o Parecer n' 590/91 da CAS, relZltaõo pelo Senador
Ãureo M!.::c pclll sua aprov<!çàog A P!"esidé.~cia comunica ao Plenãrio o
r.ecc!:biJ:c~"'_:
do Oficio n 'll l~2/91 do Pr~side:1te da CAS, comunicando a
aprovar.!l~
::21 matéria na :r.ê~iào de 12/12/9:. É nberto o prazo de cinco
dias pl'lr~ : ~terpcslç.s:o de re::urso, por um dt::imo da co:::posiç'!'o da casa,
para que c rrojeto .:eja eprP.";indo pelo Pl..r.1rio.
la

21/02/92, a Presidência comunica ao PlenArio o t~rmino do prazo·se..

apr• .,entação

do ".curEo, para que a llaUrla sej .. apreciada pelo PlanA-

ria.

Art. 5' - Revogam-sG: as disposições em contrArio.

SENADO FEDEm..L, EJ.I

.:J::;

DE FEVEREIRO DE 1992

~~~{w---··1"

sfN1iDOR MAURO BENEVIDES'
I
PRESIDEJm!

SINOPSE
Projeto de Lei do Senado n' 211, de 1991

A CAmar" dos Deputado" cot! o Oficie SM/N' Sl.de 25.2.92
b

Sanhor Primeiro

secre~rio

:J5 d.

fevereiro de 1992

Di~põe ~obre

a garantia do

e dá outras providêncüs&.

Gal~rio .1ni~

Apresentado pelo Senador Márcio Lacerda

1!ncallinho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido Lido no expediente da Sessao de 11/6/91 e publicado no DCN (SeçAo II)
" ravialia da CAmara dos Deputados, noa termos do art. 65 da de 12/6/91. Déspachado à Comissão de Assuntos sociais - CAS (decido
Canatituição Federal, o Projeto de Lei do Sanado n' 196, de 1991, terminativa), onde poderá receber Emendas, ap6s publicação e diatribuic~nst~nte dos aut6g~atoB e~ ~nexo, que "di~põe sobre a obrigatorie-ção em avulsos pelo prazo de cinco dias dtei••
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,

apro·'c. c

1.~ /3.2,'9~"

Em

16/12/91.," lido o Pl:il;°eCer n' 591/91 dn

e CA!l

F'areC(:l~~

cc.

Enl

:'Ce~

Março de 1992

!:t:r favorávo.l l:O r·rQJ.Il:t:.J.,

Art. 2.° O Conselho Curador do FGTS regulamentará, no prazo de sessenta dias, o disposto nesGuilherme Palmeirll, pela Si\.'a ap:.,.-ovação. A Presidãncia comunica 80 Pleta lei.
fiário o recebimento do Ofici~'" n' 126/91 do Presidente da ~I comuniArt. 3.0 E..sta lei entra em vigor na data de sua
cando a aprovação da matéria na reunião de 12/12/91. t aberto o pr~zo
publicação.
de cinco dias para interposição de recurso, por um décimo da compoaiçio
da Casa, para que o Projeto seja apreciado pelo PlenArio.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em conEm 21/02/92, a Presidência cOJOunica ao Plenário o término do prazo a•• trário.
apresentaçAo do recurso, para que a JOstéria aeja apreciada pelo PlanASenado Federal, 25 de fevereiro de 1992. - serio.
nador Mauro Benevides, Presidente.
tAS, rêlatado' pêlo

Seno",.,d.o:'"

A Cãmara dali Deputados coa o Oficio SM/II' ~~:~~.2.92

. . ~S-d. fevereiro d. 1992

6.

revi.Ao

constante

da

Banhar Pria.iro Secretário

LEI N.c' 8.036, DE H DE MAIO DE; 1990

Encaminho

Dispõe sobre o Fundo dje Garantia do
Tempo de Serviço e dá outras providências.

C&mara

a VOBllaJ'i'celéncia, a fim de ser submetido

art. 65 da
211, ds 1991,
dos aut6gr'afoA em anexo, que "dispõe· .qbr~\ a gara.ntia d~

Con.tituiçAo

LEGlSLACÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSõES

Federal,

dos

Deputados, nos termos

o Projeto de

••l'rio .1nimo e dá outràs providéncias".
Aprovei t~

a

do

Lei do Senado n'

oportunidade

para

~ r~novar

hce1tnc!a protestos d~ estima ~ "consideràção.·· •

a

Vossa

/ ;y4;,fi/;!'"- .
SENADOR BENI VER.;S
Primeiro secretário, em exercicio

A Sua Excelência o Senhor
Deputado INOCtNCIO OLIVEIRA
DO. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
dbb/.

PROJETO DE LEI N.O 2.545, DE 1992
(Do Senado Federal)
PLS N.o 219/91
Altera a Lei n.o 8.036, de 11 de maio de
1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço, e dá outras providências.

(As Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e
Justiça e de Redação. (Art. 54) - (art. 24 11)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 2. 0 da Lei n.o 8.036, de 11 de
maio de 1990, fica acrescido de um inciso, com a
seguinte redação:
"Art. 2.0
XI - '!lO mês do aniversário do trabalhador, podendo movimentar até vinte por cento
do saldo da conta vinculada, de cinco em
-cinco anos."

••••••••••• o ••• o

000"

o. o' • • • • • • • •

•••••••••••••••••••

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no
FGTS rpoderá ser movimentada nas seguintes situações:
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior, comprovada com pagamento dos valores de que trata o
art. 13;
11 - extinção total da empresa, fechamento de
quaisquer de seusesta'belecimentos, filiais ou a;gências, supr,essão de ,parte de suas atividades, ou ainda falecimento do empregador individual sempre
que qualquer dessas ocon-ências implique rescisão
do cüntrato de trabalho, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida, quando for o caso,
.por decisão judicial transitada em julgado;
III - aposentadoria concedida pela Previdência Social;
IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo
:pago a seus dependentes, para esse fim habilitados
perante a Previdência Social, segundo o critério
adotado para a concessão de pensões .por morte. Na
falta de dependentes. farão jus ao recehimento do
saldo da -conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, eXlpedido a requerimento do interessado, independente
de inventário ou arrolamento;
V - pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no
âmbito do Sistema Financeiro de Habitação - SFH,
desde que:
a) o mutuário conte com o mínimo de três anos
de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo,
durante o prazo de doze meses;

c) o valor do abatimento atinja, no máximo,
oitenta 1JOr cento do montante da prestação;
VI - liquidação ou amortização extraordinária
do saldo devedor de financiamento imobiliário,
observadas as condições estabelecidas pelo Conselho
Curador, dentre elas a de que o financiamento seja
concedido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de dois anos para cada movimentação;
VII - pagamento total ou pa,rcial do preço da
aquisição de moradia própria, observadas as seguintes condições:

M.arço de 1992
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a) o mutuário deverá ,contar com o mínimo de
três anos de trabalho sob o regime do FGTS, na
mesma empresa ou empresas diferentes;

Em 21-2-92, a Presidência comunica ao plenáTio o término do prazo sem apresentação do recurso, para que a matéria seja apreciada pelo plenário.

b) seja a operação financiável nas condições
vigentes para o SFH:
VIII - quando rpermanecer três anos ininterruptos, a partir da vigência desta lei, sem crédito
de derpósitos;
IX - extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei n,o 6.019, de 3 de janeiro de 19~79;
X - suspensão total do trabalho avulso por
período igualou superior a noventa dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da
categoria profissional.
§ 1.0 A regulamentação das sitUltções previstas
:nos incisos I e Ir assegurará que a J:etirada a que
faz jus o trabalhador corresponda aos depósitos
efetuados na conta vinculada durante o ,período de
vigência do último 'contrato de trabalho, acrescida
de juros e atualização monetária, deduzidos os saques.
§ 2.0 O Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso V, visando a beneficiar os trabalhadores de baixa renda e a preservar ;) equilíbrio financeiro do FGTS.
§ 3.0 O direito de adquirir moradia 'com recursos do FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido ;para um único imóvel.
§ 4.° O imóvel objeto de utilização do FGTS
somente rpoderá ser objeto de outra transação com
recursos do Fundo, na forma que viera a ser regulamentada, pelo Conselho Curador.
§ 5.° O pagamento da retirada após o período
previsto em regulamento, implicará atualização monetária dos valores devidos.

A Câmara dos Deputados com o Ofício SMIN.o
58, de 25-2-92.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENA-DO M.o 219, DE 1991
Altera a Lei n.a 8.036, de 11 de maio de
1990, que dispõe sobre o Func:lo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras providências.
Apresentado pelo Senador Dirceu Carneiro.
Lido no expediente da sessão de 18-6-91 e !publicado no DCN (Seção II) de 19-6-91. Despachado
à Comissão de Assuntos Sociais _. OAS. (decisão
terminativa), onde poderá receber emendas, após
publicação e distribuição em avulsos pelo prazo de
cinco dias úteis.
Em 12-12-91, a OAS aprova o pa-recer do Relator favorável ao projeto.
Em 16-12-91, é lido o Parecer n.o 583/91 da
CAS, relatado pelo Senador .João B;ocha, ,pela sua
aprovação. A Presidência comunica ao plenário o
recebimento do Ofício n.o 123/91 do Presidente da
OAS, comunicando a aprovação da matéria na reunião de 12-12-91. 3!: aberto o prazo de cinco 'dias
Ipara interposição de recurso, por um décimo da
'composição da Gasa, para que o projeto seja apreciado pelo plenário.

SMIN.o 58
Em 25 de fevereiro de 1992
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados.
Senhor Primeiro Secretário:
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o projreto
de Lei do Senado n.O 219, de 1991, .constante dos
autógrafos em anexo, que "Altera a Lei n.O 8.036,
de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e dá outras :provi~
dências".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
[Excelência protestos de estima e consideração. _
Senador Beni Veras, Primeiro Secretário em 'exer'cício.

PROJETO DE LEI N.o 2.546, DE 1992
(Do Senado Federal)
PLS N.o 225/91
Altera a redação do § 2.° do art. 5.° da
Lei n.O '7. '79'7, de 10 de julho de 1989, que cria
o Fundo Nacional de Meio Ambiente, e dlá
outras providê~cias.
(As Comissões de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias; Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação - art. 54) - (Art. 24, II).
O Congresso Nacional decr,et.a:
Art. 1.0 O § 2.0 do art. 5.° da Lei n.O 7.797, de
10 de julho de 1989, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 5.°
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..
o"

'"

••••

§ 2.0 Sem prejuízo das ações e11'!- âmbito
nacional será dada prioridade aos proJetos que
tenham 'sua área de atuação na Amazônia Legal elou no Pantanal Matogrossense."

Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 25 de fevereiro de 1992. Senador Mauro Benevides, Presidente.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES
PERMANENTES

~m .21-2-92, a Presidência comunica ao PlenáriO'
o termmo do prazo sem apl"<,seJ.'ltação do recurso
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário.'

LEI N,o 7.797, DE 10 DE JULHO DE 1989

A Câmara dos Deputados com o OfíciO' SM/n.o
59, de 25-2-92.
SM/N.o 59
Em 25 de' fevereiro de 1992
Sr. Primeiro Secretário:
Encaminho a Vossa Excelência, 8, fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituiçã,i) j;1'ederal, o Projeto de Lei do Senado n.o 225, de 1991, const.ante
dos autógrafos anexos, que "altera a redação do
§ 2.° do art. 5.° da Lei n.O FI. 797, de 10 de julho de
1989, que cria o Fundo Nacional de :D.[eio Ambiente,
e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade pal'ii renovar a Vossa
Excelência iprotestos de ,estima e consideração. Senador Beni Veras, Primeiro SBcretã.rio, em exercício.

Cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente,
e dá outras providências.
••••••••••••••••••••••••••••••

~.

t:

t..o •

0,_,",_

'~.' ~.~ O.e..o '.~ ," "," •

Art. 5.° Serão consideradas prioritárias as
aplicações de recursos financeiros de que' trata esta
lei, em projetos nas seguintes áreas:
I II -

unidade de conservação;
pesquisa e desenvolvimento tecnológico;

III -

educação ambiental;

IV -

manejo e extensão floréstal;

V-

desenvolvimento institucional;

VI -

controle ambiental;

VII - aprov.eitamento econômico racional e sustentável da flora e fauna nativas.

PROJETO DE LEI N° 2.547, DE 1992

Os programas serão periodicamente revistos, de acordo com os princípios e diretrizes da
política nacional de meio ambiente, devendo ser
anualmente submetidos ao Congresso Nacional.
§ 1.0

(.Do

0.00.0

•••••••••

°.0

Federal)

Altera o art. 20 da.

W n9

8.036,

,:e

11 de rn:ti~J

di;

1990, dL'=?Jrrlo sobre outras sittult;Õ-'.s Em ~ s:;:ja. ::~
mitido 00 traba1hadc:' t:CJViIrentar a :n:a oonta v-i...r..cu:..:.da m Ft--rlo de Gara.r:---.i3 do Ter-fO de: Sê.l.-viço-FG4B.

§ 2.0 Sem prejuízo das ações em âmbito nacianal, será dada prioridade aos projetos que tenham
sua área de atuação na Amazônia Legal.
••••••••••••••••••••••••

S~nado

PLS N° 2ó3/9l

as a:mSSOES DE 'I'RAEJ'.\J:m,OC: PJJMn~STRi;;.!D

E SEroTL<;J pC::.r:O;

••••••••••••

E DE cn=JIÇ'1b E JUS':Ir;A E DE llE:Dl'ç.".,-;..

o

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO N.o 225, DE 1991
Altera a redação do § 2.° do art. 5.° da
Lei n.o 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria
o Fundo Nacional de Meio Ambiente, e dá
outras providências.
A!presentado pelo Senador Márcio Lacerda
Lido no expediente da Sessão de 19-6-91, e pu;blicado no DCN (Seção lI), de 20-6-91. Despachado
à. Comissão de Assuntos Sociais - OAS (decisão
teinup:ativ.!:J,)~ bnde poderá receber emendas, após
publicação e distribuição em avulsos pelo prazo de
cinco dias úteis.
Em 12-12-91, a OAS aprova o parecer do re111:tor favorável ao projeto.
Em 16-12-91, é lido o Parecer n.o 589/91, da
CAS relatado pelo Senador Nelson Wedekin, pela
sua 'aprovação. A Presidência comunica ao Plenário
o recebilll€nto do Ofício n.o 124/91, do Presidente
da 'CAS comunicando a aprovação da matéria na
reunião'de 12-12-91. É aberto o prazo de cinco dias
para intel'lposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que o projeto seja apreciado pelo Plenário.

de

19~O,

CONGRESSO NACIONAL

=.54l-(r<.."C.:~.!Il

dccroeo:

Art. 1 11 - O art. 20 da Lei n· 8.036, cle 11 do
passa a ser acrescido dos s~guintes diop~sit:~05;

".Art.

20 -

0

........................................................................ "..,

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

,

~

•• 000

.

<> .. <>.,

..

.

,

XI-eonstI.'1.lçào

maio

dê irncivel residencial, :=se1:Vadas

~5

aequintes condições:
a) o titular da conta vinculada deverá

~8" como tlnico imóvel residencial, na qualidade de p!'.':lpri@,;Ario o. r.a de prcrtitente comprador, o terreno e:1 que pretenda construir;
b) ti utilização dos recu=sos da conta ':inculada :'10
FGTS, para os fins de que trata o ucaput:" dlfo:stc arti~~, só pode=á
aer feita uma t1nica. vez;
c) O valor dos rccurscs EO'J'i~entado5 r:.J. conta vinculada no FGTS não poderá ser superior ao valor da av~liação, p021a
Caixa Econômica Federal, do t~rreno onde se pretenda construir o

iDÓvel residencial;
d) a liberação dos recursos da conta vinculada no
fins de que trata o lIcaputl1 daste i'Jl"tigo, gerA. feita
•• até três parcelas iguais e Eensais, até trinta dias ap6$ o pedido de utilização pelo trabalhador, devendo a construção sor ccncluida no prazo máximo de seis meses, ap-6s a liberação da dltima
FGTS,

para

O~

parcela;
.)

servirá

cono

gar~ntia

à utilização d~~

rccurS05

do FGTS na construção objeto do pedido de mo~iIDentação d3 respectiva conta. vinculada, o próprio imóvel onde deverá sei" eriqida a
construç6o;
t) tarminado o prazo de eoncl~sàD du o~=a, fi Cai~a
Econômica Federal ficará incumbida de procover a uua tiscaliza9áo

Março de 1992
~;a:;:.:l

Co::'

!:'t,.:.

-Vll1cU,la,àd
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de ce:. ... .;.'lca::

:,~ ')f.

::-"'r·,-rr;.~" ~l ~~7'L'dot.

da

(,~(.mt..

nCI FGTS foram ef~"'lv.. Jllt~nttt ~.:lprt!9a·jo!'. na conlitruçAo
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,
S 3. - o direito l!a' a~lJI1irir "",ral2ia ;:ca
aoa 40 J'G1J'S, pelo trabalhador, .ó poOer" ...r a:rarcieJo par.. sUo&ve1.
'

do

residencial, de conformidade com a planta previamente aprasentada pelo trabalhador.
~móvel

S

~.

- C> aõv"l objeto

Ú'-'

UC1lr-

6n"ico

,·Uli.acÃo do I'GTS

..ceente poiI~ri aer Dbjeto i!e outra trA»•• ~ão cc- racar.oIJ do i'undo,
_ fo:no.a que vier ....r J'equl&llent.a(la pelo 'Con.elho euraboro.
, SQ - O J>&9ll1H:nto d. -retirada ap6. o perloao
previ.t.o .,. regula:unto" apUcari .tualia."ão aone~h,i. doa .,e1or••
devido••

..................................................................•
iIrt. 2' - Ecte lAli entra em v.190:~ na data de eua pu-

••
o,

blicaçlo.

'"

c'
..,

Art. 3' • llevog.,.·se as dispodç6es e. contrArio.

SINOPSB
SENADO FEDERAL, ElI

~

.:JtJ

Pro:letD12e Lei do

DE rEVEllEIllD DE 1"2

Sllna~o

Altera

\a,U:f2l<-V../'-,.-

de

maio

n' 263, de 1991;

o art. 20 da Lei n' 8.036, de
de 1990, dispondo sobre

11
outra.

situações em que se:la permiti~o ao trabalhador movimentar a·sua conta vinculada
no
Fundo
~e
Garantia ~o Tempo de
Serviço - FGTS.

R IlAUllO BF:Nz?DU
PRESIDF:NfE

LEGI5LAçNJ tITADA - )NEXADA PELA COORDENACÃO DE C(}.fISSOES PERMANWI'ES
Apresantado pelo Senador Mauricio COrr'a
Li~o no expediente Qa Sesalo de 06/8/91 e publicado no DCN (5açlo
11)
de 07/8/91. Despachado' Comia.lo de Assuntos Sociaia - CAS (decielo
terminativa), onde poderA receber Emendas, após pUblicaçlo e diatribuiDi.p&e .obra o tundD 11. GaX'.nU. do
".l!'po •• lerviço e 'a outra. proviçlo em avulsos pelo prazo ~e cinco dias úteie.
diJlc1•••
Em 16/12/91,' lido o Peraoer n' 586/91 da CAS, relatado pelo Sena~or
..........
,.
r
·
..
Joio Rocha. A Preaid4ncia comunica ao PlenArio o recebimento do Oficio
,
·Art. 20 - A eont.a YineulaC!~ 40 trabalhador JW) n' 129/91 d~ Presidente da CAS, comunicando a aprovaçAo da •• t4ria na
FCTS poderá ler JlOyiJtenud~ nal aeguiot.cs 11t.uaçc.sl
,
I - "eapedída . . . juata c:lua.. iaclud..e .. rauniAo de 12/12/91. t aberto o prazo de cinco ~ias para interpoaiç&o
:i.ndit'et., de Cf'ulpa reciproca _ cre força aoior. cc:.pravada COIl ~9a- da recureo.
por UlI d'cillO da eompoaiçllo ~a Cua, para que o Projeto,
_nto doi v"lore& d. qut: trata o art. 11.
Xl - extincão total da -a:»re.-" fecbulent.O-de ee:la apreeia~o pelo Pleniria.
qua.iaquer de seua eaUbeleciaent.oa. ·filial.1 ou .gi.Dci...nprea&io
de parte de luas ali'Widades,. 'OU .inda;:f••• c~nte),do ,_pregador in- . . 21/02/92, a Presi~encia comunica ao Plen6rio o t4rmino do prazo ee.
div14ual ·.eJlprt! que qualquer 4e•••• oeoninc:i•• :brpliqrM! naciaio dt'" apreaentaçlo do recurao para 'lUe a aat6ria aa:la apreciada pelo Plan'cont.rat.o ode t.rabalho •.cc*provadá··por dec'lancio OM:rlU 'dA -.pre5.,
suprida, quando for o caso,. por decisão judicial 'transit:.a4a __ ;Ul- rio.
'lado. '
.
~i.l'
211 - aposentadoria conee4:i.d& .pe1. ·h'e...ictênc:ia A cAaara doe Deputadoa cc. o Of1cio SH/X' ~P,~'.25~2:'2.• ~

UJ ,•• '.036, ". 11

d.

ado

.. UIO.

'~

: " - falecPe:n!:o do 1:r.aba:l..ba.aoE'.;.-c40 0" . .1eto ~90' .·.eu. depeni1enu•• par. "I.e fD b-abillUl6o& peiPte .. Prlltvi4enci,.w~oci.l, .egun~o o crit.ério adotado
.~~ de penpor aorte .. Wa falt.. de dependenUs,. farao jua .9 ~-=-hi.aeQto do
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.õe.
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lUl.

alvari judicial, expedido. requerÍJalimto fio . iatere••a-

,Il!c~ .independente de inventirio ou arrola.ento~ .
,
11 - pag.-e:nto de parte d ... pr.stacõe. c1ecor-

rent.es de .financiamento h.bi Ucional conce.dic!o 111:) iabito,do

Silt.eaa

Financeiro da tlabit.açÃo - SFH, desde que:
aJ o autuirio cont.e com o amúo de t:rês aaot;
de t.rabalho lob o r.giae do PGTS. Da -.-.. ....pre.... ou _
.-presa.

di f.rente51.~

,
bJ o valor blOqUeado leja utíliz.do. DO aÍJIu-o,
durante: o prazo de 40ze Hser; f
cl·o valor do abat:i.Jnent.o at.inja. no aix.o.o, 01tenta pOr cento dó amntante d. prestação:
VI - liquidação ou utOrti~.cio eztraorc1iniria
do ••1do devedor de financia:aento Í»obiliirio. obaervadas as condições estabelecida.. pelo Conselho Curador,. dent.re _las. de que O finaneialnento ,.eja concedido no i-hito do SFS • haja iDt..ratieio aini• -.0 de dois .nos para cada aDvinentaçio:
VII - pagaa.ento 'total ou p.arcia1 do preço da
aquisição de •.oradia própria,. observadas •• aeguintes: condições:·
,
a) o .utuãrio deveri contar com odniAo de
tri& anos de t.rabalho lob o regi»e do FGTS. na .~Da apresa ou acpresas di.ferentel5f
.
bl .eja a operação finanei iTel _ . c:ondi~õe:..
vigentes: par. o SP'Ur
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'.D1',
de 3 de ~.neiro (le 1979:
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za ),6 ~e

GO

fevereiro da 15192

lenhor Priaeiro secretário
Inca.inho a Voaaa Exce14ncia, a fim de ser aUb.llti~o
• revido da CAmara doa Deputadoa, nos termo.. do art. 65 da Constituiçlo Federal, o Projeto de tei ~o Senado n' 263, de 1991, conatanta doa aut6grafoa e. anexo, qua "altera o art. 20 da Lei n' 8.036,
da 11 da aaio de 1990, dispondo .obre outras aituaçlles em que ":Ia
per-itido ao trAbalhador .ovillentar a sua conta vinculada no Fundo
ela Garantia do Tempo de Serviço - FGTS'.
Ap1"oveito

a

oportunidade

para

renovar

aVo•••

Excalincia protestos de e.tima e conaideração.

/W#-

• 5E1/ADOR BfNÍ VERAS
Prtmeiro Secretário, em exercício
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"n4a • • pr••erv.r o aquUibrio .fi.nanceiro ao JII:J'Ii.
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Deputa~o INOCtNCIO OLIVEIRA
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PROJETO DE LEI"N.o 2.548, DE 1992
(Do Senado Federal)
PLS N.o 279/91
Acrescenta parágrafo ao art. 1.° da Lei
n.o 4.090, de 13 de julho de 1962.
(As Comissões de Trabalho, de AcL.'Uinistração e Serviço PúbItco; e de Constituição e
Justiça e Redação ~ art. 54) - (Art. 24, II.)
O iCongresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Passa e vigorar acrescido do \Seguinte
dispositivo o art. 1.0 da Lei n.O 4.090, de 13 de
julho de 1962:
"§ 3.0 Será considerado como de serviço
o período de afastamento do empregado que
estiVer em gozo de auxílio-doença, quando
inferior a seis meses."
Art. 2.° Esta lei entra em vigor na data de
.suo, publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 25 de fevereiro de 1992.
Senador Mauro Benevides, Presidente.
LEGISLAÇJíO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇJíO DAS COMISSõES
PERMANENTES

LEI N.o 4.090, DE 13 DE JULHO DE 1992
Institui a gratificação de Natal para os
trabalhadores.
Art. 1.0 No mês de dezembro de cada ano, a
todo empregado será pago, pelo empregador, uma
gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer Jus.
§ 1.0 A gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente.
§ 2.0 A fração igualou superior a 15 (quinze)
dias de trabalho será havida como mês integral
para os efeitos do parágrafo anterior.
Art. 2.° As faltas legais e justificadas ao serviço não serão deduzidas para os fins previstos no
§ 1.0, do art. 1.°, desta lei.
Art. 3.° Ocorrendo rescisão, sem justa causa:"
do contrato de trabalho, o ,empregado recebera
gratificação devida nos termos dos §§ 1.0 e 2.° ,9-0
art. 1.0 desta lei, ,calculada sobre a remuneraçao
do mês da rescisão.
Art. 4.° Esta lei entrará em vigor na data de
sua ·publicação, revogadas as disposições em contrário.
SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO N.o 279, DE 1991
Acrescenta parágrafo ao art. 1.° da Lei
n.O 4.090, de 13 de julho de 1962.
Apresentado pelo Senador Fernando Henrique
Cardo.so

Março de 1992

Lido no expediente da Sessão de 13-8-91 e publicado no DCN (Seção II), de 14-8-91. Despachado
à Comissão de Assuntos Sociais - CAS (decisão
terminativa), onde poderá receber emendas, após
publicação e distribuição em avulsos pelo prazo de
5 (cinco) dias úteis.
Em 12-12-91, a CAS aprova o Parecer do relator favorável ao projeto.
Em 16-12-91, é lido o Parecer n.o 585/91 da
CAS, relatado pelo Senador Jonas Pinh~iro, pela
sua aprovação. A Presidência comunica ao Plenário o recebimento da Ofício n.o 128/91, do Presidente da CAS, comunicando a aprovação da matéria na reunião de 12-12-91. li: aberto o prazo de
5 (cinco) dias para interposição de recurso, por
um décimo da composição da Casa, para. que o
projeto seja apreciado pelo Plenário.
Em 21-2-92, a Presidência comunica ao Plenário o término do prazo sem apresentação do
recurso, para que a matéria seja apreciada pelo
Plenário.
À Câmara dos Deputados com o Ofício SM/n.o
61, de 25-2-92.
SM/N.o 61

Em 25 de fevereiro de 1992
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n.o 279, de 1991, constante dos
autógrafos anexos, que "acrescenta parágrafo ao art.
1.0 da Lei n. O 4.090, de 13 de julho de 1962".
Aproveito a oportunidade .para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração. Senador Beni Veras, Primeiro Secretário, em exercício.

PROJETO DE LEI N.o 2.549, DE 1992
(Do Senado Federal)
PLS N.o 332/91
Dá nova redação ao art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
(As Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e
Justiça e de Redação. (Art. 54) - Art. 24, lI.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 192 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.o 5.452, de
1.0 de maio de 1943, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 192. O exercício de trabalho em
condições insalubres, acima dos limites da tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de quarenta por cento, vinte por
cento e dez por cento sobre o salário efetivamente percebido pelo empregado, sem os
acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa,
segundo se classifiquem nos graus máximo,
médio e mínimo."
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Art. 2. 0 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposi~iões em contrário.
Senado Federal, 25 de fevereiro de 1992. - Senador Mauro Benevides, Presidente.

cebimento do Ofício n.O 131/91 do Presidente da
CAS, comunicando a aprovação da matéria na
reunião de 12-12-91. É aberto o praoo de cinco dias
para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que o projeto seja apreciado pelo Plenário.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DAS COMISS6ES
PERMANENTES

Em 21-2-92, a Presidência comunica ao Plenário
o término do prazo sem apresentação do recurso,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

DECRETO-LEI N.o 5.452, DE 1.0 DE MAIO
DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
................... ····0

.

TíTULO II

Das Normas Gerais de
...............................

~tr.Tra;1mlhl)

,

.

,

CAPíTULO V

Da Segurança e da Medicina do Trabalho
.. , '"

...........

.

SElÇAO XIII
Das Atividades Insalubres ou Perigosas
...

,

•••

•

...

0

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 192. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, assegura a percepção de adicional
respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20%
(vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário
mínimo, segundo se classifiquem nos graus máximo,
médio e mínimo.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO N.O 332, DE 1991
Dá nova redação ao art. 192: da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Apresentado pelo Senador Márci.o Lacerda.
Lido no expediente da Sessão de 1.°-10-91 e publicado no DCN (Seção II) de 2-10-91. Despachado
à Comissão de Assuntos Sociais - CAS (decisão
terminativa), onde poderá receber emendas, após
publicação e distribuição em avulsos, pelo prazo de
cinco dias úteis.
Em 12-12-91, a comissão aprova o parecer do
relator concluindo favoravelmente ao projeto na
forma do substitutivo que apresenta. Obtendo os
preceitos regimentais a matéria deverá ser objeto
de apreciação em turno suplementar na próxima
reunião da comissão. O relator requer com base
nos arts. 92 e 281 do Regimento Interno a dispen"s,a.<~rcr-.m~e:r;#,~íªtí-:;p~a::unediataapreeiação em turno
-supl'én'rentdf;-"db" sUbstitutivo de sua autoria. A
comissão aprova o' requerimento e a. matériá é definitivamente aprovada.
Em 16-12-91, é lido o Parecer n.a 588/91 da CAS,
relatado pelo Senador Affonso Camargo, pela sua
aprovação nos termos do substitutivo que ora
apresenta. A Presidência comunica ao Plenário o re-

A Câmara dos Deputados com Ofício SM/N.o 62,
de 25-2-92.
SM/N.o 62
Em 25 de fevereiro de 1992
Senhor Primeiro Secretário:
EncaminhO a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n.o 332, de 1991, constante dos autógrafos em anexo, que "dá nova redação ao art. 192
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT".
. . ... Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
lfuCéelência protestos de estima e consideração. Senador Beni Veras, Primeiro Secretário, em exercício.

PROJETO DE LEI N.o 2.550, DE 1992
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM N.o 59/92
Autorjza o Banco do Brasil S.A. a constituir subsidiária na Comunidade Econômica
Européia.
(As Comissões de Economia, Indústria e
Comércio; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54)
- art. 24, 11.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O Banco do Brasil S.A. fica autorizado
a criar subsidiária, mediante transformação de sua
agência em Bruxelas em banco local, de modo a
atender as exigências legislativas da Comunidade
Econômica Européia.
Art. 2.° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
MENSAGEM N.o 59, DE 1992,
DO PODER EXECUTIVO
Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de exposição de
motivos do Senhor Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, o texto do projeto
de lei que "Autoriza o Banco do Brasil S.A. a constituir subsidiária na Comunidade Econômica Européia".
Brasília, 26 de fevereiro de 1992. - Fernando
Collor de Mello.
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EXPOSIÇãO DE MOTIVOS N.o 15/MEFP, DE 10 DE
JUNHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideraç5.o de VOSY<l Excelência o incluso projeto de lei,
a ser encaminhado ao Congresso Nacional, com vistas a obter a necessária autorização legislativa (art.
37, inc. XX, da Constituição) para que o Banco do
Brasil crie subsidiária na Bélgica, mediante transformação de sua agência em Bruxelas em banco
local.
2. Como é do conheciment&-àfr-:VOssa· Exeelên-da, a partir de 1.0 de janeiro'-de"199á';;'lfi!ltalar~
na Europa, no contexto da integração da Comunidade Econômica Européia, um novo cenário com a elirniml.Cão de barreiras à livre movimentação de bens,
de mão-de-obra e de capitais, e de controle sobre
o câmbio.
3. Para valer-se das oportunidades que surgipara o comércio intrazonal e participar das operações financeiras e cambiais entre os países-membros, competindo no novo mercado comunitário com
os bancos europeus, impõe-se aos bancos, que não
os da Comunidade, adquirirem status comunitário
com a obtenção de uma "licença bancária única".
r~o

4. Nesse contexto, faz-se mister assinalar a impc:tância que a CEE já representa para o comércio ·exterior brasileiro, do qual participa com cerca
de 25%, considerados os dois fluxos, com enorme
potencial de crescimento em futuro próximo.
5. Os países, cujas instituições de crédito pretendam atuar na Comunidade, terão de conceder
condições de acesso ao seu próprio mercado, na
bl)se de estrita reciprocidade, para beneficiar-se õ-as
novas facilidades, em especial na área financeira.
Essa exigência, contudo, não se estenderá aos bancos estrangeiros que venham a possuir status de
empresa comunitária até julho de 1992.
6. Por atender perfeitamente aos objetivos de
manter o Banco em condição não desvantajosa ante
os seus concorrentes naquele Continente e, por outro lado, por não significar expansão de seus investimentos no exterior, optou-se, após estudos técnicos desenvolvidos por firma especializada, por tãosomente transformar-se a sucursal de Bruxelas em
banco local.
7. Com ·efeito, os artigos 8.° e 9.° do "Arrête
Royal" n.O 185, de 9-7-1935, que trata do controle
dos bancos e do regime de emissão de títulos e valores, estabelecem que o capital social ou o fundo
social estatutário mínimo dos bancos belgas, é de
50 milhões de francos belgas, aproximadamente
US$I,5 milhão, à taxa de BFr 33,25/US$I,00. O capital da agência do Banco do Brasil em Bruxelas é
de BFr 20U milhões, ou seja, cerca de US$6,0 milhões.
8. Estudos desenvolvidos demonstraram ser
este o processo de mais fácil e rápida conclusão
"tB~;;n-Y~~H\iJ:~~~ já menci~nado - julho d~
~W~~,C! afll1â'o'<J.úaI;·êlli face do disposto no art. 9.0
da Segunda Diretiva Bancária, deverá ser expedida
pela Comissão Européia lista de países considerados
problemáticos para os bancos comunitários e com

Março de 1992

relação aos squais não será adotada postura flexível.
9. Com a obtenção da licença única por parte
da subsidiária em que se transformará a sucursal
de Bruxelas, o Banco, através de suas filiais já exiStentes, poderá operar nos países-membros gozando
das prerrogativas concedidas pela Comunidade, bem
como terá maior facilidadp. de transações..
Respeitosamente, ......, Mareílio Marques Moreira,
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
AVISO N.o 159/92 - AL/SG
Em 26 de fevereiro de 1992
Senhor Primeiro Secretário:
Encaminho a essa Secretaria a mensagem do
E.xcelentíssimo Senhor Presidente da República,
acompanhada de exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, relativa a projeto de lei que "Autoriza o
Banco do Brasil S.A. a constituir subsidiária na Comunidade Ec.onprnicaEUl:;opéia".
Atencinsanienlie( ; ..::...·.·Marcos Coimbra, Secretário-Geral da Presidência da República.

PROJETO DE LEI NQ 2.551, DE 1992
(Do Sr. Fernando Diniz)

Isenta dos impostos federais, por um
período de dez anos, as indústrias que se
instalarem em municípios com população
inferior a sessenta mil habitantes, nas
condições que especifica.
(Às Comis~ões de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54) _ art. 24, 11.)
o Congresso Nacional decreta:
Art.
1 Q São isentas dos impostos federais
as indústrias que venham a instalar-se em
municípios cuja população seja inferior a
60.000 (sessenta mil habitantes.)
Parágrafo unlCO.
A isenção estende-se às
indústrias já instaladas por ocasião da entrada em vigência desta lei.
Art. 2 Q O benefício referido no artigo anterior terá duração de dez anos. contados a
partir da instalação do beneficiário ou a
partir da entrada em vigência desta lei,
conforme o caso.
Parágrafo único. Para as agroindústrias, o
prazo estabelecido neste artigo é acrescido
em 50% (cinqüenta por cento).
Art. 3 Q Em qualquer hipótese, o direito ao
benefício fiscal condiciona-se à pessoa jurídica empregar um mínimo de 20 (vinte)
pessoas.
Parágrafo unlCO. Para as agroindústrias, o
número de empregados é acrescido em 25%
(vinte e cinco por cento).

Art. 4 8 O Poder Executivo. em até 60
1 ei ,
(sessenta) dias da vlgencia desta
regulamentará sua execução.

"Art. 20

Revogam-se

as

disposições

em

.Justificação

'

,

.

XI
quando o trabalhador ou qualquer
de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna."

Art. 58 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art.
68
contrário.
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Art. 2 8 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art.
38
contrário .

Revogam-se

as

disposições

em

&Justificação

o

Brasil
é
um
Pais
eminentemente
municipa1ista. Esta tradição vem-lhe do Imperlo e mesmo da Colônia. Haja vista os municipios de Salvador e Rio de Janeiro. que
sintetizavam a imensidão de suas terras, as
vilas e cidades congregantes de sua população nos diversos ciclos econômicos do ouro,
do açúcar e do café, e o êxodo continuo dos
campos para as urbes.
Vive-se
hoje
um problema demográfico
grave: a inchadura ~os grandes centros urbanos. cuja causa e a falta de condições de
subsistência nas pequenas cidades e cujo efeito são as favelas.
a marginalidade, a
fome e o crime organizado.
Nosso projeto. visa a cortar o problema
pela raiz. eliminando-o.
Trata-se de propiciar condições de emprego
aos
habitantes
dos
miniag10merados
urbanos,incentivando-se a instalação de indústrias nos locais onde elas. por razões
estritamente econômicas, provavelmente não
se 'instalariam.
Por esse motivo, contamos com o apoio dos
Nobres Pares desta Casa para sua aprovação.
Sala das Sessões. 27 de fevereiro de 1991.
Deputado Fernando Diniz.

PROJETO DE LEI N2 2.552 1, DE 1992

A Lei n Q 8.036, de 11 de maio de 1990. que
dispõe sobre o Fundo de Garantia por Tempo
da Serviço. relaciona, nos incisos I a X do
seu art. 20. as hipóteses em que se permlte
a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo.
Acontece. entretanto, por mais absurdo que
possa parecer. que a referida lei. bem assim
as duas outras que lhe antecederam (Leis nQs
5.1Ó7/66 e 7.839/89).
não fizeram constar
daquele elenco uma hipótese que nos parece
inteiramente legitima. Estamos nos referindo.
com efeito. àquele caso em que o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for
portador de um câncer maligno (neoplasia
maligna). Nessa condição. cabe a pergunta:
existiria. por acaso. outra hipótese mais
justa, entre as hoje previstas em lei, do
que ,o acometimento de câncer maligno para
que.se possa assegurar ao trabalhador o direito de sacar o seu FGTS. a fim de atender
às despesas com o tratamento de tão nefasta
doença?
Trata-se,
como visto, de situação de importância tão real que,
acreditamos.
nada
mais é preciso acrescentar para justificar a
inteira procedência deste projeto.
Só nos
resta esperar que,
pelo seu enorme valor.
venha ele a ser brevemente convertido em
lei.
Sala das Sessões, de
do

de 1992. _ Deputa-

Antonio Carlos Mendes Thame.

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

LEGISLAÇÃO CITADA

Acrescenta dispositivo ao artigo 20 da
Lei nQ 8.036, de 11 de maio de 1990, para
permitir a movimentação da conta vinculada quando o trabalhador ou qualquer de
seus dependentes for acometido de neoplasia maligna.
(Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Redaçlo(art. 54) _
art. 24, I I . )

o

LEI N8 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

Dispõe sobre o Fundo de Garantia pôr
Tempo de Serviço, e dá outras providê~~i
as.

Art.
20. A conta vinculada do trabalhador
no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes
situações:

Congresso Nacional decreta:

Art.
1 8 O art. 20 da Lei n 8 8.036. de 11
de maio de 1990. passa a vigor6r acrescido
do seguinte inciso XI:

I _ despedida sem justa causa. inclusive a
indireta. de culpa recíproca e de força maior,
comprovada com pagamento dos valores de
que trata o artigo 18;
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11 _ extlnção total da empresa. fechamento
de quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de parte de suas
atividades. ou ainda falecimento do empregador individual
sempre que qualquer dessas
ocorrências implique rescisão de contrato de
trabalho,
comprovada por declaração escrita
da empresa. suprida, quando for o caso.
por
decisão judicial transitada em julgado;
111 _ aposentadoria concedida pela Previdência Social;

IV

falecimento do trabalhador. sendo o
saldo pago a seus dependentes. para esse fim
habilitados perante a Previdência Social,
segundo o critério adotado para a concessão
de pensões por morte. Na falta de dependentes. farão jus ao recebimento do saldo da
conta vinculada os seus sucessores previstos
na lei civil indicados em alvará judicial.
expedido a requerimento do interessado. independente de inventário ou arrolamento;

v _ pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema Financeiro de
Habitação _ SFH. desde que:
a) o
mutuário conte com o mínimo de 3
(três) anos de trabalho sob o regime do
FGTS.
na mesma empresas ou em empresa diferentes;

x _ suspensão total do trabalho avulso por
período igualou superior a 90 (noventa)
dias, comprovada por declaração do sindicato
representativo da categoria profissional.
§ 1 Q A regulamentação das situações previstas nos incisos I e 11 assegurará que a
retirada a que faz jus o trabalhador corresponda ao depósitos efetuados na conta vinculada durante o período de vigência do último
contrato de trabalho. acrescida de juros e
atualização monetário, deduzidos os saques.
§ 2 Q O Conselho Curador disciplinará o
disposto no inciso V. visando a beneficiar
os trabalhadores de baixa renda e a preservar o equilíbrio financeiro do FGTS.
§ 3 Q O direito de adquirir moradia com recursos do FGTS pelo trabalhador só poderá
ser exercido para um único imóvel.
§ 4 Q O imóvel objeto de utilização do FGTS
somente poderá ser objeto de outra transação
com recursos do Fundo, na forma que vier a
ser regulamentada pelo Conselho Curador.
§ 5 Q O pagamento da retirada após o período previsto em regulamento. implicará atualização monetária dos valores devidos.

LEI·NQ 5,107
b) o

valor bloqueado seja utilizado. no
mínimo, durante o prazo de 12 (dose) meses;

c) o
valor
do abatimento atinja,
no
máximo, 80% (oitenta por cento) do montante
da prestação.
VI _ liquidação ou amortização extraordinarla do saldo devedor de financiamento
imobiliário. observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a
de que o financiamento seja concedido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2
(dois) anos para cada movimentação:

Março de 1992

DE 13 DE SETEMBRO DE 1966

Cria o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço. e dá outras providências.
O Presidente da República

LEI NQ 7.839

DE 12 DE OUTUBRO DE 1989

Dispõe sobre o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço. e dá outras providências

VII _ pagamento total ou parcial do preço
da aquisição de moradia própria. observadas
as seguintes condições:
a) o
mutuário deverá contar com o mínimo
de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do
FGTS,
na mesma empresa ou empresas diferentes;

b) seja a operação financiáve1 nas condições vigentes para o SFH.

VIII

_ quando permanecer 3 (três) anos i-

ninterruptos, a partir da vigência
Lei. sem crédito de depósitos;

desta

PROJETO DE LEI NQ 2.553, DE 1992
(Do Sr. Jackson Pereira)

Dispõe sobre a propaganda gratuita em
rádio e televisão para os plebiscitos.
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia.
Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação.)
O Congresso Nacional decreta:

IX

_ extinção normal do contrato a termo,

inclusive o dos trabalhadores temporários
regidos pela Lei n Q 6.0i9. de 3 de janeiro
de 1974;

Art.
1Q
Para os plebiscitos convocados
pelo Congresso Nacional. na forma do art.
49,
inciso XV. da Constituição Federal.
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haverá propaganda gratuita através de emissoras de rádio e televisão de qualquer potência, inclusive nas de propriedade da União, dos estados, dos municípios e dos territórios sob a responsabilidade dos partidos
po 1 ft i cos ou co 1 i gações com reprl~sentação no
Congresso Nacional, sob fiscalização direta
e permanente da Justiça Eleitoral.
Art. 2~ Todas as emissoras reservarão, nos
quarenta e cinco dias que antecedem ao plebiscito, sessenta minutos diários para a
propaganda, sendo trinta minutos pela manhã
entre oito horas e oito horas e trinta minutos e trinta minutos à noite, entre vinte
horas e vinte horas e trinta minutos no
rádio e entre vinte horas e trinta minutos e
vinte e uma horas na televisão.
§
1~
A Justiça Eleitoral distribuirá os
horários res~rvados entre os partidos políticos, observados os seguinte~ critérios:
a) dez minutos diários divididos igualmente entre os partidos políticos qüe tenham no
mfnimo um representante no Congresso Nacional e três representantes qara Assembléias
Legislativas;
b) vinte e cinco minutos diários distribuídos entre os partidos políticos, na proporção do número de seus representantes no
Congresso Nacional, cumprida a e)<ígência da
alínea anterior;

c) vinte e cinco minutos diários distribuídos entre os partidos políticos, na proporção do número de seus representantes na
Assembléia Legislativa; cumprida a exigência
da alínea a;
d) ao partido político a que tenha sido
distribuído tempo diário inferior' a um minuto, facultar-se-á a soma destes tempos para
uti lização cumulativa até o limite de três
minutos.

2ll. A representação de cadEI partido no
Congresso Nacional e na Assembléia Legislativa, para efeito da distribuição do tempo,
será a que constar da diplomação dos candidatos eleitos.
§

Sll. Esta lei entra em vigor a partir da
data de sua publicação.
§

§
4ll.
Revogam-se
contrário.

as

disposições

em

,",ustificação
A Constituição Federal de 1988 deu abrigo
a institutos que permitem uma maior participação popular nas decisões do País. No art.
14, prevê-se que, além do voto, são também
instrumentos da soberania popular o plebiscito. o referendo e a iniciativa popular.
A adoção destes mecanismos segue a íinha
evolutiva das democracias modernais. que em
diferentes países buscam mitigar os males da
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representação imperfeita, introduzindo estas
e outras medidas que asseguram, se não uma
participação plena no processo decisório e
legislativo, pelo menos um controle mais efetivo sobre as decisões mais importantes.
Entretanto, para que esta participação
seja real e nao um mero simulacro,
é
necessário que a população esteja suficientemente informada sobre os assuntos em questão,
de modo a estar em condições de
decidir.
Ora, já está consagrado em nossa tradição
política o recurso ao rádio e à televisão
como meio por excelência de debate político
e esclarecimento. É através da propaganda
gratuita nestes meios de difusão que as idéias políticas e os candidatos dos partidos
chegam a todos rincões deste País. É. portanto necessário que a propaganda gratuita
seja estendida a este momento profícuo da
vida nacional, que será o dos plebiscitos,
permitindo através do amplo debate que se
alcance decisões populares conscientes.
Propomos por estes mot i vos que o Corlgresso
regulamente desde já a propaganda que se
fará por ocasião dos plebiscitos. Esta propaganda deve ainda, em nosso entender, ficar
a cargo dos partidos políticos. São eles o
canal legítimo de representação popular e de
aglutinação de idéias nas democracias modernas e devem portanto conduzir o processo de
discussão que necessariamente cercará qualquer plebiscito.
Utilizamos como critério para a distribuição do tempo entre os partidos o mesmo critério da Lei nll. 8.214, de 199i, recentemente
votada entre nós e que regulamentou as eleições municipais de 1992, por nos parecer um
critério que combina ao mesmo tempo a representatividade nacional dos partidos com eventuais expressões regionais.
Por estas razões, contamos com a aprovação
de nossos colegas.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1992.
_ Deputado ,",ackson Pereira.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

............................................
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO IV

Dos Direitos Polfticos
Art. 14. A soberania popular será exercida
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e. nos
termos da lei, mediante:
I _ plebiscito;
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alistamento eleitoral e o voto são:

de Governador de Estado ou Território, do
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os
haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de
mandato eletivo e candidato à reeleição.

I _ obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

§ B~ O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

11 _ referendo;
111

§

iniciativa popular.

1~

II
a)

O

facultativos para:
os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;
c) os
maiores
dezoito anos.

de

dezesseis e menores de

§ 2~ Não podem alistar-se como eleitores
os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

§ 3~ São condições de elegibilidade, na
forma da 1 ei :

I
11
cos;

a nacionalidade brasileira;
o pleno execício dos direitos polítio alistamento eleitoral;

111

IV
ção;
V

o domicílio eleitoral na circunscria filiação partidária;

VI

I _ se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
11 _ se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior
e, se eleito, passará automaticamente, no
ato da diplomação, para a inatividade.
§ 9~ Lei Complementar estabelecerá outros
casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a normalidade e
legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
§
10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de
quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

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

a idade mínima de:
TÍTULO IV

a) trinta e
cinco anos para Presidente e
Vice-Presidente da República e Senador;

Da Organizaçio dos Poderes

b) trinta anos para Governador e ViceGovernador de Estado e do Distrito Federal;

CAPÍTULO I

Do Poder Legislativo

c) vinte e um anos para Deputado Federal,
Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito,
Vice-Prefeito e Juiz de Paz;
d)

dezoito anos para Vereador.

§
4~ São inelegíveis os inalistáveis e os
analfabetos.
5~

São inelegíveis para os mesmos cargos, no período subseqüente, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal, os Prefeitos e quem os
houver sucedido, ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito.
§

§ 6~ Para concorrerem a outros cargos, o
Presidente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos
devem renunciar ~os respectivos mandatos até
seis meses antes do pleito.
§ 7~ São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consangüíneos ou afins, até o segundo grau
ou por adoção, do Presidente da República,

SEÇÃO 11

Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. É da competência exclusiva do
Congresso Nacional:
XV
autorizar referendo e convocar plebi scitõ;

LEI

N~

8.214, DE 24 DE JULHO DE 1991

Estabelece normas para a realização das
eleições municipais de 3 de outubro de
1992 e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Março de 1992
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Disposições Prel iminarEls
Art.
iR As eleições para Prefeitos. VicePrefeitos e Vereadores serão realizadas, simultaneamente, em todo o País, no dia 3 de
outubro de 1992.

PROJETO DE LEI Nº 2.554, DE 1992
(Do Sr. Zaire Rezende)
Dispõe sobre a obrigatoriEldade de que
os estoques regul adores de c:arne seJ am
feitos por aquisição de carcaças tipificadas.
(Às Comissões de Agricultura e Política
Rural; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) _ art. 24, 11.)

o Congresso Nacional decreta:
Art.
iR As aquisições no mercado interno,
por órgãos e entidades do Governo Federal,
de carne bovina para formação de estoques
reguladores de abastecimento, será feita exclusivamente de carcaças tipificadas, de acordo com normas definidas pelo Ministério
da Agricultura e Reforma Agrária.
Parágrafo Qnico. As aquisições de carne
previstas neste artigo observarão diferenciação de preços de acordo com a diferença
de tipificação.
Art. 2 R As aquisições de bovinos para abate efetuadas para os fins e na forma definida no artigo anterior, observarão diferenciação de preço compatível éom a diferença
de qualidade da carne, inerente a cada tipo
de animal.
Parágrafo único. Nas aquislçoes previstas
neste artigo, as empresas abatedouras deverão comprovar haver pago preços diferenciados, aos pecuaristas fornecedores, de acordo
com a qualidade e tipo de animal.
Art.
4 R O Poder Executivo regulamentará
esta lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 5 R Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art.
6R
contrário.

Revogam-se

as

disposições
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Apresentando
expressivas diferenças de
produtividade, entre as várias regiões brasileiras, decorrente da diversidade de ecossistemas, de tradição e dos diversos níveis
tecnológicos, a pecuária brasileira, na média geral apresenta baixos índices de produção por área e. mesmo, em relação ao capital
investido.
Decorre.
tal situação, de vários fatores,
de diferentes causas:
econômicas, culturais, tecnológicas e políticas.
Uma das razões, entretanto,
parece-nos
claramente presente na sistemática adotada
para remuneração dos pecuaristas, por parte
dos abatedouros: um preço único (ou apenas
diferenciado entre boi gordo e vaca) para o
Kg vivo (no Sul do País) ou para a arroba
(no restante do País), independentemente da
idade e da qualidade do animal.
Ora, a idade, a aptidão genética e as condições de criação do bovino influenci~m decisamente a qualidade da carne produzida.
Uma peça de filé mignon ou uma peça de alcatra oriundas de um novilho jovem, abatido
aos 2 anos com cerca de 400 kg são absolutamente diferentes (e de muito melhor qualidade) do que as mesmas peças, quando oriundas
de bois abatidos aos 4 ou 5 anos, com 500 kg
ou mais, como é comum na pecuária extensiva
do Brasil.
Entretanto,
ao pecuarista vale mais a pena. muitas vezes, engordar o boi por 5 anos,
sem maiores investimentos em tecnologia, já
que o que recebe como remuneração é o mesmo
que se investisse para produzir animais mais
jovens e, portanto. de melhor qualldade.
Pois para a produção de animais mais jovens, com melhor qualidade,
há necessidade
de investimentos adicionais, em pastagens.
em confinamento, em suplementação alimentar
e mineralização, características de explorações mais tecnificadas.
De outra parte, o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária já instituiu o sistema
de tipificação de carcaças, que proporciona
a necessária condição de fazer a diferenciação de preços de acordo com a qualidade dos
animais levados ao abate e, na outra ponta,
permite oferecer. ao consumidor mais exigente, carnes de melhor qualidade.

em

Justificação
A despeito de poss~ir invejáveis condições
naturais para a pecuária tanto em termos de
extensão de suas terras, como de fertilidade
dos solos, condições de pastagem,
clima e
água,
o Brasil apresenta baixos índices de
produtividade nesta atividade, quando comparado com outros países, deste e de outros
continentes.

A adoção generalizada do sistema de tipificação de carcaças bovinas, com a correspondente melhor remuneração dos pecuariastas
produtores de animais mais jovens. produzidos sob condições de melhor tecnologia _
tendência irreversível no processo de produção de carnes, já existente em todos os países desenvolvidos _ representaria um avanço
tecnológico e econômico indiscutível e proporcionaria a alavancagem de um processo de
melhoria tecnológica da pecuária nacional.
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Pouco a pouco, este processo será implantado no Brasil, como decorrência, mesmo, da
maior integração da economia nacional do
cenário mundial.

de lavouras de Subslstência e produção de
alimentos que integrem a chamada "cesta
básica", assim definida pelos órgãos competentes do Governo.

Este projeto de lei propõe colaborar no
processo de implantação de tal
sistemática,
ao prever que as compras governamentais de
carne sejam feitas,
exclusivamente sob a
forma de aquisição de carnes tipificadas,
com diferenciação de preços de acordo com a
qualidade dos animais enviados ao abate.

Parágrafo único. Sobre empréstimos com juros de até 12% a.a. e correção monetária diferenciada,
não será admitida a cobrança de
taxas, comissões ou quaisquer outros acessórios, seja a que título for, que possam direta ou indiretamente onerar a produção agrícola das regiões Norte e Nordeste destinada à alimentação básica popular.

Peço,
portanto, aos Srs. Deputados, apoio
a este Projeto, que se insere no esforço por
uma modernização tecnológica da pecuária
brasileira e que se refletirá na melhoria
dos padrões de consumo da população.

Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1992.
_ Deputado Zaire Rezende.

O sistema bancário nacional não diferencia
o custo do dinheiro no território nacional
para um mesmo tipo de lavoura, apesar das
enormes disparidades inter e intra-regionais
de renda e não leva em consideração a
notável diferença de produtividade de uma
mesma lavoura de uma região para outra.

PROJETO DE LEI NQ 2.555, DE 1992
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)
Dispõe sobre a adoção de juros diferenciados, através da Banca Oficial, para os
produtores rurais do Norte e Nordeste do
Pais.
(Às Comissões de Agricultura e Política
Rural; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) _ Art. 24, 11.)

o Congresso Nacional decreta:
Art.
1~ Os Bancos nos quais a União detém
o controle acionário são autorizados a praticar, no caso de financiamentos e quaisquer
outras aplicações na área rural das regiões
Norte e Nordeste, juros de até 12% ao ano,
limitando as taxas de correção monetária de
empréstimos a pessoas físicas e jurídicas ao
valor proporcional da produtividade agrícola
registrada nessas regiões relativamente às
outras regiões do País.

.Just i H cação

Sabe-se que a produtividade média das lavouras de subsistência do Norte e Nordeste.
e que integram a "cesta básica". é três ou
quatro vezes inferior, em muitos casos à
produtividade média registrada nas regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País.
E essa cobrança _ que assume características de ônus superlativo sobre os custos de
produção para o agricultor pequeno e médio
do Norte e Nordeste
é exercida.
indistintamente, pela Banca Oficial e pela Banca
Privada.
No sentido de corregir essa disparidade.
que se configura uma verdadeira injustiça
social, é o propósito do presente projeto de
lei submetido à" consideração do Congresso
Nacional.
Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1992.
Deputado Inocêncio Oliveira.

§
1~ O presente dispositivo aplica-se, no
que couber, dentro da legislação financeira,
ao sistema bancário privado operante no
País.
§ 2~ A verificação da produtividade agrícola será feita pela instituição financeira
com base nos dados fornecidos pelo IBGE,
Fundação Getúlio Vargas, Embrapa, ou entidade estadual
idônea, com base na média das
últimas cinco safras agrícolas anteriores ao
exercício financeiro em que for concedido o
crédito.

Art. 2~ Os juros diferenciados estabelecidos no art. 1~ desta lei somente serão cobrados quando os empréstimos tiverem destinação específica para criação ou renovação

P~OJETO DE [EI ~º 2.556, DE 1992
(Do Sr. !1Ull'êncio Oli\'eirn)
Dispõe "obre a isenção do IPI - Imposto Sobt"e Produt~

dustrializado!J - na aqui.!5ição de ambulâncias e unidades ~
dicas móveis por entidades filantrópica~ sem fins lucrativos ..
!APENSe-se AO PROJeTO De UI NA 861. DE 1991).

o ~ N.<CICI'iAL Decl'O!ta:
Art. li - F'ica isenta do ~!iacrento do IPI - lfll)011to Sobre ProãJtoft; • Industrial!
ZIáOS - il aquisição po:- entidades filantrópicas e stm !'iM lucratlvos de ~ânclas ;cutras;ll"ll:1GC!es médica... rnó"''?is. lncltmlvl! a"l"a'laves ~ prestem serviços d.e 3SSist~n-

da ~eo-socj& .ti populações ~te.s~ nas á.r-ias 1J.!"banaS e rurais do Pais.

Parágrafo ~l'l;Co- As ent:'~.!::l:; :'~neCic1n~as CÇtll a isençoo referida no '~CiJPUt" ,je::.ta.
Lei têm ~ po,ssuír re",tstro na He:elta Ft.~eral ~ en órg30 próprio du Estado onde st' 10
cal1:an.
-
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A i~,ao p.,xiem sei concoz:d1.da medl:ante apt'C'J~J;ãc d"".l Min'.s\.@rtr,) rj",
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o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) -- Passa-se ao
IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Ubiratan Aguiar.
OSR. UBIRATAN AGUIAR (PMDB -CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados. tenho
lido alguns comentários de setores da imprensa brasileira que
analisam a posição do nosso partido, o PMDB, com relação
aos aposentados, dizendo tratar-se de uma posição demagógica.
Esse tem sido o discurso do Governo, através de seus
Ministros e de seus porta-vozes. Analisemos essa revolta do
Governo contra a postura do PMDB. Foi o nosso partido,
na pessoa do Deputado Maurílio Ferreira Lima, que desta
tribuna fez a denúncia de irregularidades praticadas no Instituto Nacional de Seguro Social. Foi ele que abriu essa grande
discussão que fez com que se apurassem as fraudes cometidas
na Previdência e, por provocação sua, instalou-se a Comissão
Parlamentar de Inquérito, que concluiu pela apuração de graves irregularidades, o que propiciou a tomada de providências
que hoje são de conhecimento público.
Posteriormente, a posição de outro companheiro nosso,
o Deputado Antônio Britto, como Relator de diversos projetos relativos à Previdência, principalmente referentes ao custeio e aos benefícios, permitiu que legislássemos no sentido
de assegurar o cumprimento do mandamento constitucional
que assegura aos aposentados os direitos que hoje reclamam.
Ao editar o Presidente da República o Decreto nQ 430,
transferindo o pagamento dos 147% para o exercício de 1993,
o Governo confessou o reconhecimento de um direito líquido·
e certo. O PMDB, mais uma vez, através do seu Líder, o
Deputado Genebaldo Correia, ingressou com um projeto de
decreto legislativo para anular esse decreto presidencial. Agora, o Governo afirma tratar-se de uma norma inócua.
Onde a demagogia, se há coerência na linha de ação
do PMDB? O que o PMDB não podia fazer, Sr. Presidente,
Srª' e Srs. Deputados, era se omitir enquanto assistia ao Governo golpeando, todos os dias, dois milhões de brasileiros,
os aposentados, retirando-lhes aquilo que foi conquistado com
grande luta, quando da elaboração da nossa Carta Maior.
O PMDB não ficará silente, não permitirá, de forma
alguma - e esta é a posição da nossa bancada, é o sentimento
de todos os companheiros do partido - que se dê prioridade
à votação do projeto que cria a Secretaria de, Governo, em
detrimento da votação da anulação do Decreto n" 430, porque,
se é importante a criação da Secretaria de Governo, não o
é tanto quanto a situação desses aposentados, que, há mais
de sete meses, e mesmo depois da decisão favonível do Judiciário, vêem postergados os seus direitos por um Governo insensível ao drama que atinge a família brasileira.

Sr. Presidente, nós poderíamos ser criticados, sim, se,
como partido que tem a maior bancada dentre os partidos
com assento nesta Casa, como partido de Oposição, não verberássemos contra isso que significa um desrespeito ao cidadão,
uma agressão aos seus direitos. Nossa posição é inarredável.
Não adiantam as provocações do Governo, não adiantam as
manifestações dos seus Ministros querendo atingir o nosso
partido, porque isso não mudará a nossa posição.
Estaremos aqui, na quarta-feira da próxima semana, para
assegurar definitivamente a derrubada do Decreto n" 430,
do Governo Fernando Collor.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, ouvi a palavra da Liderança do PMDB,
através do Deputado Ubiratan Aguiar, e gostaria de dizer
que o nosso Partido tem também o entendimento de que
defender a derrubada do Decreto n" 430 é uma obrigação
desta Casa e não demagogia dos Partidos de Oposição.
Falo isto com muita tranqüilidade nobre Presidente Nilson Gibson - e gostaria que V. Ex' prestasse atenção a este
depoimento já que a iniciativa do decreto legislativo que susta
o Decreto n" 430 teve a nossa participação direta. Lembro-me
de que fazia um discurso aqui desta tribuna, no dia em que
o decreto foi baixado, e V. Exª, conversando comigo, pegou
uma cópia do pronunciamento e disse que iria tentar fazer
com que as Oposições, em conjunto, encaminhassem aquele
decreto legislativo, o que fez muito bem. Então, V. Ex" é,
a bem dizer, um dos autores diretos do decreto legislativo.
Reconheço, com muita tranqüilidade, que o PMDB, como
maior Partido da Casa, tem de fato obrigação de capitanear
essa luta, junto com todas as Oposições, pela derrubada do
decreto do Executivo, que é um crime, uma arbitrariedade.
Se o Governo o considera inócuo, que o retire de imediato
e pague aos aposentados.
A minha posição é a de me somar à Liderança do PMDB
na luta pela derrubada do Decreto n" 430 do Executivo.
Por outro lado, Sr. Presidente, gostaria de dizer a V.
Ex9 que tivemos uma grande vitória na questão dos salários,
no Paraná, em Curitiba, onde o Sindicato da Construção Civil
daquele Estado entrou na Justiça, por considerar impossível
não ser dado o reajuste bimestral aos salários e, inclusive,
a antecipação quando zera o quarto mês. O grupo 3, por
exemplo, que este mês tem direito a 146%, terá direito ainda
a uma antecipação de 28,5%, como assegura a Lei n" 8.222,
feita por todos nós nesta Casa. Então, isso é importantíssimo.
A Justiça lá fora está começando a mandar aplicar a
lei na íntegra. E a melhor forma de resolver isso, para que
não fique cada trabalhador entrando na Justiça, é nós, aqui
no Congresso Nacional, de uma vez por todas, votarmos o
salário mínimo, que dá o parâmetro para o conjunto da política
salarial.
Deputado Nilson Gibson, tenho falado com os partidos
de oposição - e ontem falamos na Comissão do Trabalho,
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onde estavam representantes de todos os partidos - sobre
o compromisso de, na próxima quarta-feira, votarmos a urgência urgentíssima para este projeto. Já estou com outro requerimento na Mesa para a questão dos salários, e, a partir daí,
de comum acordo, deveremos indicar um Relator, fazer um
substitutivo, para que essa proposta que surja não seja de
Pedro, nem de Paulo, mas do Congresso Nacional.
Recebo neste momento o acórdão proferido em favor
do Sindicato da Construção Civil do Paraná, que gostaria
que ficasse nos Anais da Casa, para que ninguém tenha dúvida
de que o trabalhador tem direito hoje, além de zerar os quatro
meses da política quadrimestral, no mesmo mês, a uma antecipação, que, neste mês, vai dar 28,5%.
Era isto, Sr. Presidente.

(ACÓRDÃO A QUE SE REFERE O ORADOR.)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÁO
Acórdão n9 1.661/92.TP
TRT-PR-DC-0145/91
Ementa: Dissídio Coletivo - Greve
Não é abusiva greve que, na vigência de acordo,
convenção ou sentença normativa, "seja motivada pela
superveniência de fato novo ou acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a relação de trabalho" (art. 14 da Lei 7.783/89).
LEI n 9 8.222/91
A interpretação dos artigos 39 e 49 da Lei n 9
8.222/91 deixa claro o direito dos trabalhadores da categoria que tem data-base em junho, ao reajuste em
19-10-91, pelos índices de 18% fixado na Portaria GMI
MEFP n9 925/91, somado aos 15,62%, referente a variação do INPC do mês de setembro, sem qualquer compensação.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de dissídio coletivo, sendo suscitante Sinduscon - Sindicato da Indústria
da Construção Civil no Estado do Paraná e suscitados Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil,
Olarias, de Mármores e Granitos, Artefatos de Cimento Armado, de Cerâmica para Construção de Curitiba e região,
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil,
de olaria, do cal e gesso, de ladrilhos hidráulicos e produtos
de Cimento, de Artefatos de Cimento Armado, de Cerâmica
para Construção, Mármores e Granitos, oficiais eletricistas
e trabalhadores nas indústrias de instalações elétrica, gás, hidráulicas e sanitárias, de Construção de estradas, pavimentação e obras de terraplenagem de Cascavel, Sindicato dos
trabalhadores na indústria da Construção Civil e do mobiliário
de união da vitária, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção e do Mobiliário de Guarapuava e federação
dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado do Paraná.
O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado
do Paraná suscitou a presente ação de dissídio coletivo contra
o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção
Civil, Olarias, de Mármores e Granitos, Artefatos de Cimento
Armado, de Cerâmica para Construção de Curitiba e Região

o Sindicato dos Trabülhadores na Indústria da Construção
Civil, de Olaria, do Calç e Gesso, de Ladrilhos Hidráulicos
e Produtos de Cimentos, de Artefatos de Cimento Armado,
de Cerâmica para Construção, Mármores e Granitos, Oficiais
Eletricistas e Trabalhadores nas Indústrias de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias, de Cosntrução de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplenagem de Cascavel,
o Sindicato dos Trabalhdores na Indústria da Construção Civil
e do Mobiliário de União da vitória, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarapuava e a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e do Mobiliário do Estado do Paraná, sob a alegação de que os últimos estariam promovendo greves.
Alega que, com os dois primeiros suscitados tem celebradas e em plena vigência, convenções coletivas, e que a database da categoria é 19 de junho. Narra que a insatisfação
obreira diz respeito a aplicação das Leis n 8.222/91 e 8.328/91,
assunto que foi objeto de prévia negociação frustrada entre
os ora litigantes.
Aduz que, enquanto o suscitante divulgou informações
acerca da correta interpretação da lei, os suscitados distribuíram panfletos enganosos criando nos trablhadores a expectativa de salários que estariam além do legalmente previsto.
Entende o suscitante que na expressão "respeitada a irredutibilidade salarial", o artigo 19 da Lei 8.238/91 prevê o salário
de agosto sem a inclusão do valor do abono, uma vez que
a Lei 8.178/91 expressamente dispôs sobre a sua não incorporação a qualquer título aos salários. Conclui que a fórmula
para os salários de outubro/91 é: salário de março/91- abono
salarial - reajustes e antecipações + INPC de 15,6% sobre
o valor encontrado, e não como pretenderiam os suscitados:
salário de agosto +abono +15,6% (INPC) + 18% (antecipação bimestral, Portaria n9 925/91). Este último índice não
alcançaria os trabalhadores da categoria, por pertencerem ao
grupo II na classificação da Lei 8.238/91, e o valor a ser considerado como base para o cálculo não poderia ser o de agosto,
sob pena de prejudicar as empresas que concederam antecipações espontâneas.
Pretende seja declarada abusiva e ilegal a paralização
e determinado o imediato retorno ao trahalho com desconto
dos dias parados e, ainda, que se declare que, conforme a
lei, o salário consiste na incorporação do abono, deduzindo-se
as antecipações e reajustes após 28-03-91, que a irredutibilidade não leva em consideração o abono pago em agosto
e que não se aplica a antecipação bimestral de 18% aos salários
do mês de outubro.
Juntou documentos.
À fl. 41, em aditamento, requer seja sanado erro na
petição inicial.
Os suscitados apresentaram contestação, com preliminares de extinção do processo por descumprimento das formalidades exigidas no artigo 616, § 19 da CLT; e ilegitimidade
passiva da suscitada Federação dos Trabalhadores na Indústria
da Construção e do Mobiliário do Estado do Paraná em relação ao movimento grevista, por não estar este ocorrendo nos
municípios onde detem base territorial. Aduzem que, com
a celebração do Aditivo a Convenção coletiva, em 16-08-91,
somente naquele mês os trabalhadores receberam a compensação das perdas ocorridas anteriormente a data-base, ou seja,
receberam aumento de 8.93173%, que já deveriam estar recebendo na data-base. E que, com a interpretação dada pelo
Sindicato suscitante, houve trabalhadores que receberam, em
outubro, o mesmo salário de setembro e até de agosto, o
QS
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que gerou a insatisfação geral. Demonstram que, ainda que
se incorpore o abono e seja ele compensado, mais os reajustamentos inflacionários ocorridos, os trabalhadores teriam uma
diferença residual de inflação por receber, do período compreendido entre março a agosto/91, independentemente do
índice de reajuste previsto para setembro a ser pago em outubro/91, nos termos do artigo 49 § 1º da Lei nº 8.222191. Não
confirmam a paralização, mas sustentam que esta seria legítima, nos termos da Lei nº 7.783/89, em face o descumprimento
de lei.
Em reconvenção, a primeira suscitada pretende pronunciamento sobre o cumprimento da Convenção Coletiva de
Trabalho, da incorporação do abono e a aplicação da Lei
nº 8.222/91, a principal divergência que ocasiona o conflito,
requerendo seja determinado às empresas () cumprimento
imediato da CCT, cláusula 11 e da Lei nº 8.239/91.
Realizada audiência, encerrou-se a instrução e frustraram-se as tentativas de conciliação. Designados relator e revisor, ficou o julgamento marcado para 9-12-91 e solicitado
parecer da douta Procuradoria.
É o relatório.
Voto
Em preliminar:
Extinção do proce~so por falta do Edital de convocação
para Assembléia.
Argüida pela douta Procuradoria prefaciaI de extinção
do processo sem julgamento do mérito, em face ausência nos
autos do edital de convocação para a Assembléia Geral que
autorizou a instauração da instância.
O Tribunal, em sua maioria, entende em rejeitá-la.
Extinção do processo por falta de negociação
Não merece acolhida também a preliminar de extinção
do processo argüida pelos suscitados, quanto à falta de comprovação de convocação para negociação. A mesa redonda
para negociação na Divisão de Relações do Trabalho do INSS/
PR está documentada às fls. 22/23.
Por outro lado, o que motivou a instaura!;ão do dissídio
pelo Sindicato patronal foi a deflagração de greve pelos trabalhadores da categoria, o que restou demonstrado nos autos,
especialmente às fls. 24/25, através dos comunicados dos próprios suscitados. E face à natureza jurídica do presente dissídio, interpretando o artigo 616, § 4º da CLT combinado com
o artigo 114, § 2º da Constituição Federal, não há que se
considerar a negociação coletiva requisito indispensável ao
ajuizamento desta ação.
Ilegitimidade passiva
A suscitada Federação dos Trabalhadores na Indústria
da Construção e do Mobiliário do Estado do Paraná alega
que inexistiu qualquer movimento paredista nos municípios
onde detem base territorial, sendo de concluir-se, por isso,
que as informações prestadas pela federação quanto ao cumprimento da lei salarial foram acatadas pelas (~mpresas, não
ensejando qualquer manifestação dos trabalhadores.
Contudo, o Tribunal, por maioria, entendeu demonstrado nos autos a ocorrência de greves em vários dos municípios, desacolhendo também esta preliminar.
Mérito
Da abusividade e ilegalidade da greve
Às greves noticiadas, conforme a própria suscitante inforpla, se fundam na divergência entre as classes trabalhadora
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e patronal quanto à aplicação da nova lei salarial (Lei 8.222,
de 5-9-91), juntamente com a Convenção Coletiva de Trabalho
vigente desde junho e aditada em agosto/91.
Os suscitados não se conformaram com a interpretação
dada pelo Sindicato patronal à nova política salarial e, sentindo
o prejuízo de seus jurisdicionados refletido nos salários, promoveram a necessária negociação, que resultou frustrada.
Entendo que a hipótese se enquadra na Lei de Greve
(Lei nº 7.783/89), que admite o exercício deste direito quando,
na vigência de convenção coletiva, tenha por objetivo exigir
o cumprimento de cláusula ou condição, bem como pela superveniência de fato novo que modifique a relação de trabalho.
Em princípio, não vislumbra-se evidencia de ilegalidade
ou abuso do direito de greve. Cabe analisar, portanto, o mérito
propriamente dito da polêmica questão, ou seja, a fórmula
oferecida pelos dispositivos legais aplicáveis ao momento.
Da correta aplicação da lei
Em linhas gerais, temos a seguinte situação:
Na data-base, junho/91, foram estabelecidos os índices
de reajuste para o período, parcialmente, ou seja, até fevereiro/91, ficando o restante para negociação posterior, o que
ocorreu em agosto/91.
Com a Lei 8.238191, foram incorporados aos salários de
setembro os abonos da Lei n? 8.178/91, que vinham sendo
pagos desde março/91, ressalvada a dedução das majorações
concedtdas desde março/91, até o limite que impõe o princípio
da irredutibilidade.
A Lei nº 8.222, de 5-9-91, estabeleceu o princípio da
livre negociação e a forma de rajuste que passaria a vigorar
com a nova política salarial. Distribuiu as categorias profissionais em quatro grupos, conforme as datas-base e determinou a época própria em que ocorreriam os reajustes.
Atribuiu ao grupo lI, no qual enquadra-se a categoria
em discussão, por ter data-base em junho, reajustes bimestrais
fixados em outubro, dezembro, fevereiro, abril, junho e agosto. Este, conforme dispõe o artigo 39 "é assegurado ... à parcela
salarial até três salários mínimos, à título de antecipação,
em percentual a ser fixado pelo Ministério do Economia, Fazenda e Planejamento, no primeiro dia útil de cada bimestre,
em ato publicado no Diário Oficial da União, não podendo
ser inferior a 50% da variação do INPC do IBGE no bimestre
anterior".
Acrescentou ainda, no § 19 do artigo 49 , que "excepcionalmente, sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a parcela salarial até três salários mínimos dos trabalhadores pertencentes ao Grupo II será reajustada, em outubro de 1991,
pela variação do INPC do mês anterior'.
Deduz-se, assim, da leitura da lei, que, nos salários de
setembro será incorporado o abono, podendo ser descontado
apenas o aumento negociado no termo aditivo a CCT, que
se refere aos índices do INPC de março a maio/91, computados
no salário de agosto, conforme autoriza a Lei nQ 8.238/91.
Em outubro, acresce-se ao valor do salário obtido para
setembro o índice fixado pela Portaria GMIMEFP nQ 925,
de 18%, somado à variação do INPC do mês de setembro
de 15,62%.
Não procede o requerido no dissídio coletivo, ou seja,
de que se declare correta a fórmula salarial oferecida pelo
suscitante, tampouco que "os salários de outubro não têm
a antecipação bimestral de 18%, eis a ausência de previsão
legal". Ao contrário, a lei é expressa, não comportando qual-
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quer outra interpretação. Irrelevante o fato que alega de que
a Portaria 925, ao fornecer o índice da antecipação, não tenha
contemplado expressamente a categoria.
Da Reconvenção
Com o decidido na ação principal, de dissídio coletivo,
resta prejudicada a reconvenção.
Isto posto, julgo procedente em parte o dissídio coletivo
para declarar: 1) que a categoria profissional tem direito,
a partir de 1º de outubro de 1991, ao reajuste previsto no
§ 29 do art. 3~ da Lei nº 8.222/91, no percentual de 18%.
somado ao reajuste excepcional previsto no art. 4º § 1º, no
percentual de 15,62%; 2) não abusiva a greve; e prejudicada
a reconvenção. Custas, pelo suscitante, sobre o valor fixado
à causa, de Cr$5.000.000,OO.
Pelo que,
Acordam os Juízes do Tribunal Regional do Trabalho
da 9' Região, preliminarmente: 1) por maioria de votos, vencidos os Exm" Juízes Relator, Revisor, Tobias de Macedo Filho,
Silvonei Sérgio Piovesan, Paulo Afonso Miranda Conti e Pretextato Pennafort Taborda Ribas Netto, em rejeitar a prefaciaI
de extinção do processo por ausência de assembléia, argüida
pela d. Procuradoria Regional; 2) por unanimidade de votos,
em rejeitar a prefaciaI de extinção do processo por ausência
de negociação, argüida pelos suscitados; 3) por maioria de
votos, vencidos os Exmª' Juízes Relator, Tobias de Macedo
Filho e José Montenegro Antero, em rejeitar a prefaciaI de
ilegitimidade passiva, argüida pela Federação dos Trabalhadores na indústria da construção e do Mobiliário do Estado
do Paraná. No mérito: 1) por maioria de votos, vencidos
parcialmente os Exm" Juízes Revisor, Silvonei Sérgio Piovesan, Délvio José Machado Lopes e Pretextato Pennafort Taborda Ribas Netto, que não incorporavam o abonoprevisto
na Lei nº 8.238/91 para compor o salário do mês de setembro/91, Julgar Parcialmente Procedente o Dissídio Coletivo,
para declarar que a categoria profissional tem direito, a partir
de 1º de outubro de 1991, ao reajuste bimestral previsto no
§ 2Q, art. 3º, da Lei n? 8.222, de 5 de setembro de 1991,
no percentual de 18% (dezoito por cento), somado ao reajuste
excepcional previsto no art. 3º, § 1º, no percentual de 15,62%
(quinze inteiros, sessenta e dois centésimos por cento; 2) por
maioria de votos, vencido o Exmº Revisor, em Declarar não
abusiva a greve; 3) por unanimidade de votos, em Julgar
nção proposta pelo suscitado.
Custas, pelo suscitante, sobre o valor fixado à causa de
Cr$5.000.000,OO (cinco milhões de cruzeiros), no importe de
Cr$100.758,53 (cem mil, setecentos e cinqüenta e oito cruzeiros e cinqüenta e três centavos).
Intimem-se.
Curitiba, 16 de dezembro de 1991. - Euclides Alcides
Rocha, Presidente - João Antonio Gonçalves de Mora, Relator - Ciente: Sueli Aparecida Erbano, Procuradora Regional.

o SR. CALDAS RODRIGUES (PTB - PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
na cidade de Parnalba, no Estado do Piauí, localiza-se o CNPAI - Centro Nacional de Pesquisas de Agricultura Irrigada.
Comenta-se, entratanto, que haveria uma mobilização com
o propósito de desqualificar o Centro, subtraindo sua importância.
Acalentar essa idéia certamente é ignorar que o referido
Centro, sendo exercitado conforme os princípios que recomendaram sua criação, jamais poderia ter sua utilidade questionada.
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O curioso dessa ameaça é a perspectiva inserida nos comentários de que a descaracterização do CNPAI seria de forma lenta. com a transferência de técnicos especializados e
redução do quadro de pessoal.
Esse pesadelo tem merecido a viva repulsa dos produtores
da região do Baixo Parnaíba. Pelo sim, pelo não, quero advertir os colaboradores das políticas desenvolvimentistas do Governo sobre esse possível recuo: desativação ou desestabilização do CNPAI da Parnaíba.
Insisto em que esse recuo seria inaceitável pela comunidade do extremo norte do Piauí, mormente quando o Sr.
Ministro da Agricultura, Antônio Cabrera, desenvolve esforços para alcançar patamares significativos em milhões de toneladas de grãos.
As condiçôes no Baixo Parnm1)a existem. Mudar as diretrizes seria frustante e deplorável.
Era o que tinha a dizer.
O SR. WILSON CAMPOS (PMDB - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr" e Srs. Deputados, mais uma vez tenta
o Jornal do Brasil ofender-me. Não vai conseguir, porque
a responsabilidade maior é de um pseudo-jornalista, desses
que não enobrecem nem enriquecem sua classe, pelo contrário, só a empobrecem. Tenta difamar-me, mas vou aceitar
a difamação. Quero. na oportunidade. lançar um repto a esse
vagabundo - e talvez eu venha a ofender uma classe, a dos
analfabetos - que não deve saber ler nem escrever.
No JB de ontem ele se refere ao caso do Ministro Magri
e faz alusão ao fato de que eu. em 1975, teria agido da mesma
maneira como se faz hoje. Provei nos tribunais de Brasília
e de Pernambuco e no plenário do Senado, quando era Senador da República. que era inocente. Fui absolvido in totum,
e meu acusador foi condenado a dois anos de prisão. Ele
se suicidou. Quanto ao Instituto Carlos Éboli, desafio esse
jornalista a provar que. na fita, depois de ouvida, gravada
e degravada, há indício de qualquer ato que desabone a minha
conduta. Não sei o que poderá acontecer, se esse jornalista
não me responder, não se reportar a essa mentirosa calúnia
que faz hem para ele. para seu grupo e talvez até para seus
dirigentes. que passam a contar no seu quadro de profissionais,
com um desclassificado como esse, cujo nome não sei.
Já pela segunda vez neste mandato, o Jornal do Brasil,
por intermédio desse e de outro jornalista. tenta ofender-me.
Eles jamais conseguirão ofender a minha honra, porque, se
eu não lavá-la com palavras, poderei até lavá-la com sangue.
Deixo um aviso a este vagabundo - vagabundo, sim,
repito: gostaria que ele marcasse um encontro para que desfizéssemos em qualquer termo essa maneira de pensar, essa
maneira de tentar ofender-me e à minha família. Não posso
aceitar isso. Quero dizer a esse jornalista que ele tem um
prazo de oito dias para provar que há uma incriminação minha
na fita a que ele se refere. juntamente com o caso Magri.
Ele pode tentar levar o Magri ao desespero, mas a mim ele
não vai levar. Ele pode tentar ofender outro, mas a mim
ele não vai ofender. O meu passado está aí, é um livro aberto.
Não tenho o menor respeito por ele, porque não é um jornalista, mas um cafajeste.
O SR. JAIR BOLSONARO (PDC - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente. a questão salarial dos militares
começa novamente a fervilhar nos quartéis. Pois quero deixar
bem clara a incoerência entre o discurso e a prática por parte
da cúpula militar.

Março de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Sr. Presidente, todos nós tivemos oportunidade de presenciar, ou através da televisão ou em audiência pública aqui
nesta Casa, os Srs. Ministros Militares dizerem que a solução
para a crise salarial seria a isonomia. Concordo com isso.
Primeiramente, meus elogios, aos companheiros da Polícia
Federal, que, em grande parte, já conseguiram os 84,32%,
e aos companheiros da Embratel, que já conseguiram recuperar parte dos seus salários, prejudicados em função do Plano
Bresser e do Plano Verão. Logicamente, isso foi conseguido
através das entidades representativas de suas classes.
Todos nós sabemos que a Constituição. em seu art. 61,
diz que é de competência privativa do Presidente da República
o aumento da remuneração dos servidores federais, e, mais
na frente, no art. 63, diz também que não será admitido o
aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Então, nós, do Congresso,
praticamente nada podemos fazer para recuperar ou conceder
a isonomia aos servidores públicos, civis e militares, da União.
Eis um fato que vai de encontro ao discurso demagogo,
no meu entender, dos Ministros militares. EstôÍ aqui o Informe
Confidencial n9 40 do chefe do Coter - ainda chefe - General
Alberto dos Santos Lima Farjado. O Coter é o Comando
de Operações Terrestres, mas, infelizmente, está conhecido
na tropa atual como comando de operações turísticas, dado
o número de diárias que esse general vem percebendo mensalmente. Em qualquer unidade do Brasil onde haja uma solenidade, e não um problema, ele se faz presente; logicamente,
para faturar mais diárias. Mas esse General está se esquecendo
de que coloca o pijama no final do mês, de que vai para
o exército comum dos inativos, e os inativos não ganham
diárias. Mais ainda: está correndo o risco. como os demais.
de ir, com todo o respeito. para a vala comum da Previdência.
Sr. Presidente, o documento diz o seguinte:
"Informe Confidencial n9 40/91.
1. Oficiais superiores e particularmente Capitães,
Tenentes, Subtenentes e Sargentos estariam recebendo
do Deputado Bolsonaro e de outras fontes documentos
criticando a atual política salarial... "- é verdade
-"... os Ministros militares e outros chefes e concitando a uma tomada de posição contrária à disciplina
castrense. Aqueles militares, de posse dos panfletos
em causa "- discordo que sejam panfletos, porque
os documentos são abertos e assinados e são confidenciais como este - " ... teriam a incumbência de distribuí-los nos quartéis, nas vilas e quadras residenciais,
o que já estaria sendo feito.
2. Os mesmos oficiais e praças teriam também
o encargo de concitar seus subordinados e companheiros a entrarem com requerimento, solicitando a reposição de perdas salariais ou mesmo a recorrerem à Justiça.
3. Providência determinada: procurar, se for o caso, coibir tais atos atentatórios à disciplina militar e
punir ou determinar que sejam punidas com rigor as
transgressões. "
Vejam só a hipocrisia desse general!
Pergunto, Sr. Presidente: como poderemos chegar à isonomia salarial ou a um salário um pouco melhor, se militares
da cúpula agem dessa maneira e, por outro lado, não se empenham junto ao Presidente da República para conseguir a tão
propalada isonomia?
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Então, só para fechar o meu discurso, gostaria de deixar
bem claro o seguinte: não existe, no meu entender, qualquer
campanha de desmoralização contra as Forças Armadas. Infelizmente, as Forças Armadas estão se desmoralizando por
si mesmas por falta de empenho e, principalmente, pela omissão dos seus chefes. A partir do momento em que vejo um
oficial vendendo quinquilharias na feira de Acari, logicamente
entendo que esse militar não poderá, na semana ou no dia
seguinte, estar ministrando uma boa instrução no quartel.
Assim sendo, apelo para que os chefes militares cheguem
a um consenso, a um bom acordo ou a um termo entre o
discurso e a prática, porque, a continuar essa demagogia,
realmente as nossas Forças Armadas estarão numa marcha
rumo à desmoralização.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Para uma Comunicação de Liderança pelo PSB, concedo a palavra ao Deputado Célio de Castro. S. Ex~ disporá de três minutos na
tribuna.
O SR. CÉLIO DE CASTRO (PSB - MG. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a tragédia
é uma constante que ultimamente visita a vida brasileira. E
a tragédia que aconteceu na Grande Belo Horizonte, em Contagem, na Vila Barraginha, adquire hoje dimensões assustadoras: dezenas de corpos resgatados, a maioria de crianças,
compõem um quadro desalentador. As imagens transmitidas
ontem por todas as redes de televisão do Brasil e por várias
internacionais mostram, de maneira absolutamente constrangedora, como a tragédia atinge os pobres, os humildes, os
desprotegidos, os despossuídos.
Mais do que prantear as vítimas ou lamentar as mães
que choram por seus filhos, venho aqui denunciar a incúria,
a falta de planejamento, a falta de responsabilidade com que
se dá a urbanização no Brasil. Conheço bem aquela região
chamada Vila Barraginha, onde moravam cerca de 40 mil
pessoas em 3 mil barracos. Há mais de dez anos os moradores
vinham denunciando o iminente perigo de desabamento de
casas com o deslizamento de terra.
Há cerca de dez dias uma perícia efetuada pela Defesa
Civil constatou que havia perigo iminente de deslizamento
de terra, mas não foi tomada nenhuma providência. Depois
do sinistro ocorrido, eis que as vozes oficiais começam a fazer
o discurso justificatório.
Sr. Presidente, não é mais possível conviver com episódios
como o da Vila Socó, o do edifício Joelma, o de Cubatão.
e, agora, com essa tragédia que enluta o meu Estado. Espero
que as fotografias e as declarações de mães chorando por
seus filhos sensibilizem a burocracia administrativa para que
se mova no sentido humano e não meramente no sentido
de contemporização com situações hoje inaceitáveis.
A opinião pública internacional viu ontem, através das
trágicas imagens mostradas pelas redes de televisão, que o
país do carnaval é também o país da morte, que o país do
show, que desfila pelas passarelas do Rio, é o país que cultiva
hoje a cultura da morte, a cultura da banalização da vida.
Se não bastassem o extermínio de crianças, os assassinatos
no campo, se não bastasse a violência com os aposentados,
hoje acrescenta-se um componente ainda mais perverso a esse
panorama que baliza para o mundo e para a consciência cívica
da Nação o desrespeito pela vida humana hoje no Brasil.
Pelo direito mais insofismável, que antecede o direito
existente nos códigos e nas leis, o direito natural, que sustenta
a proposição fundamental dada à pessoa, o direito à vida,
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aqui fica, em nome da Liderança do Partido Socialista Brasileiro, o mais veemente protesto contra o descaso das autoridades para com a vida humana, como testemunha o acontecimento de Contagem, na Vila Barraginha.

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a palavra ao Sr. Ruben Bento.
o SR. RUBEN BENTO (Bloco - RR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, há dias,
fiz, desta tribuna, uma reclamação contra o alto custo das
tarifas de energia elétrica praticado pela Eletronorte no extremo norte do País, no Estado de Roraima, principalmente
na Capital. Boa Vista. A reclamação tem procedência porque
entendemos que não é possível, mesmo numa região tão distante, com todas as dificuldades que lhe são próprias e características, que uma empresa do Governo não prime pela melhor
qualidade dos serviços prestados à população, dando-lhe condições reais de poder valer-se desses serviços, essenciais a
qualquer cidadão daquela área. Mesmo assim, a Eletronorte
não tem tido sensibilidade suficiente para atenuar os altos
custos das tarifas de energia elétrica.
Naquela reclamação, Sr. Presidente, comparamos os custos, por mês, para um simples morador de um dos bairros
mais pobres daquela cidade e para um morador de Brasília.
Demonstramos que os custos para aqueles eram quase duas
vezes superiores. Dou um exemplo pessoal: no meu apartamento aqui em Brasília, pago valores irrisórios, comparados
aos de Roraima. Neste mês, estamos pagando oitenta mil
cruzeiros pelo consumo de energia elétrica do nosso apartamento, localizado em uma área onde podemos contar com
hospital, escola e até transporte do Governo para nossos filhos.
Enfim, há uma estrutura urbana adequada, próxima às nossas
casas. Lá em Roraima, onde não temos nada disso, pagamos,
no mês passado. 266 mil cruzeiros pelo custo de energia
elétrica.
Consideramos isso um absurdo. Ao que nos parece, a
Eletronorte está querendo recuperar as suas despesas, os seus
prejuízos, cobrando da modesta popul3ção do meu Estado
um preço muito alto pela concessão da energia.
Não posso concordar com isso, Sr. Presidente. Mais uma
vez, quero registrar o meu protesto e pedir às autoridades
do País - já que a Eletronorte não toma nenhuma providência
- e à Eletrobrás que façam uma verificação para que em
Boa Vista o custo desse serviço seja o mais baixo possível.
Para corroborar o que afirmei, Sr. Presidente, passo a
ler, para que conste do meu pronunciamento, ofício que a
Associação Comercial e Industrial de Roraima encaminhou
à Presidência da Eletronorte, solicitando providências quanto
ao alto custo da energia elétrica naquele Estado:
"Senhor Diretor-Presidente,
A Associação Comercial e Industrial de Roraima
- ACIR. mais uma vez vem a presença de V. S\
reiterar a preocupação dos seus associados diante das
exorbitantes tarifas que vêm sendo cobradas por essa
concessionária, relativas às contas de energia elétrica.
Senhor Diretor, vale ressaltar que Roraima é um
Estado que ainda enfrenta os alicerces da sua implantação, defrontando-se com essa recessão que atesta o
crescimento das dificuldades financeiras das empresas
em todo o País. principalmente as micro e pequenas
empresas e, de maneira estagnante as de Roraima.
Portanto, se faz necessário que haja sincronia de ambas
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as partes, visto que o consumidor de energia elétrica
de Roraima aceita com humildade os prejuízos a que,
vez por outra é submetido, quando dos cortes no fornecimento de energia.
Registramos, também, nossa segunda maior preocupação relativa à anunciada regionalização de tarifas,
que sem dúvida, se acatada, será mais uma penalidade
imposta ao povo de Roraima, uma vez que somos o
Estado mais longínquo do centro-sul do País.
Caro Diretor, conforme o acima exposto, solicitamos que V. S~ leve nossas preocupações ao conhecimento da autoridade maior dessa concessionária, no
sentido de que tais problemas sejam ponderados de
forma a não continuarem sacrificando os roraimenses.
Atenciosamente, - Virgílio Barbosa de Mello,
Presidente - Péricles Verçosa Perrucci, Secretário.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, se os comerciantes de
Roraima, que naturalmente têm poder aquisitivo melhor que
o da população, estão reclamando do alto custo da energia
elétrica, imaginem V. Ex~S como esse fator deve estar pesando
no orçamento doméstico, principalmente daqueles que ganham o salário mínimo.
Temos informações mais recentes de que a Eletronorte
anunciou o corte do fornecimento de energia elétrica a todos
aqueles que estiverem inadimplentes. Nada mais justo, se
os preços que estão sendo cobrados fossem compatíveis com
a realidade do nosso Estado e de sua Capital. Mas não são.
As tarifas cobradas são exorbitantes, estão acima do poder
aquisitivo daquela população. Esperamos que a Eletronorte
possa regularizar essa situação o mais breve possível, senão
voltaremos aqui, em outra oportunidade, para continuar reclamando, a fim de que a população, que mora tão longe, no
Estado de Roraima, não seja penalizada.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Com a palavra,
para uma Comunicação de Lideranças pelo Bloco Parlamentar, o nobre e ilustre Sr. Deputado Ney Lopes, que dispõe
de 10 minutos.
O SR. NEY LOPES (Bloco - RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, na próxima
quarta-feira, às 10h da manhã, a Comissão Especial constituída nesd Casa para apreciar a Emenda Constitucional n9
56, que trata da desregulamentação da economia e modernização da universidade brasileira, deverá apreciar o parecer
emitido por este orador, na condição de Relator, sobre a
importante matéria.
Devo registrar, Sr. Presidente, o esforço que toda a Comissão fez, a começar pelo Presidente, Deputado Maurílio
Ferreira Lima, no sentido de estudar com profundidade a
realidade econômica brasileira e a situação da universidade
do nosso País, de forma a adaptar, num texto que esperamos
seja o mais consensual possível, uma emenda de alteração
da Constituição.
E o que posso anunciar, por constituir unanimidade na
Comissão? Um grande avanço que, se aprovado por este Plenário, preencherá uma lacuna na área de pesquisa científica
neste País. Trata-se, Sr. Presidente, da extensão, que o nosso
parecer irá propor, do princípio da autonomia universitária
às instituições de ensino ou pesquisa de reconhecida competência no Brasil. O que nós vemos, Sr. Presidente, é que
existe um Fundo de Ciência e Tecnologia praticamente sem
recursos e, além do mais, as instituições de pesquisa de alto
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nível vivem às vias de não poderem atingir os seus objetivos
pela burocratização imposta pela própria máquina administrativa federal. Essa regra dará flexibilidade e autonomia real
às entidades de pesquisa científica de alto nível existentes
no Brasil, atendendo assim a uma velha e justa reivindicação
da comunidade científica, a partir do Dr. Ennio Candotti,
Presidente da SBPC, com quem montivemos diálogos para
a inclusão desse dispositivo na proposta de emenda constitucional que estuda a autonomia da universidade brasileira e
a modernização da economia.
Outros pontos, Sr. Presidente, haverão de ser discutidos
na próxima quarta-feira, quando será apreciado o nosso parecer, cuja apuração, na íntegra ou com alterações, evidentemente dependerá do entendimento da Comissão, sobretudo
com referência à modernização econômica do Brasil.
Dentre esses pontos destacamos a extensão do exercício
do monopólio estatal sobre a lavra e pesquisa de petróleo
aos Estados e Municípios sob a forma de autorização expressa
da União.
Com efeito, Sr. Presidente, sabe-se que em muitas situações aos Estados e pelos Municípios brasileiros pode interessar
uma espécie de contrato de risco em relação à lavra e à pesquisa, que continuam sendo monopólio da Uniiio. E justamente
para atender a Estados e Municípios no que se refere à intervenção econômica nesses importantes setores da indústria petrolífera brasileira, estamos propondo em nosso substitutivo
uma alteração no sentido de que se entenda como extensão
do monopólio da Uniáo o exercício desse direito pelos Estados
e Municípios.
Sr. Presidente, com referência à modernização da universidade brasileira, alguns pontos mereceram reflexão da Comissão que aprecia a Emenda Constitucional nQ 56. E diga-se
que nessas preocupações o Ministro José Goldemberg teve
sempre uma presença muito saudável e aberta, no sentido
de atender às reivindicações e analisar os pontos abordados
por este Relator e pelos demais membros.
Ao final, temos a propor à Comissão um texto no qual
a universidade brasileira vai ser definida na Constituição Federal como entidade jurídica própria e específica, diferenciando-se de outros órgãos da administração pública, em função
de seu caráter específico de ensino, pesquisa e extensão.
Ainda com relação à universidade, a proposta inicial da
emenda Constitucional era de que no exercício da autonomia
financeira as universidades iriam receber, através das suas
administrações, cotas do Orçamento da União. E com este
dinheiro atenderiam, inclusive, o pagamento do pessoal ativo,
inativo e pensionista.
Desde o primeiro instante coloquei objeções a esta regra
por entender que provocaria pânico nos meios universitários,
na medida em que os servidores habilitados por concurso
público, professores e pessoal administrativo, ficariam nas
mãos das administrações dos reitores, que poderiam ser positivas, mas também negativas, aviltando salários e até atrasando
pagamentos. Em razão disso, desenvolvemos essa ação direta
de convencimento de autoridades do Ministério da Educação,
tendo a sensibilidade do Ministro Goldemberg. E já posso
aliviar a todos, declarando que na proposta deste Relator
haverá uma alteração, através de substitutivo, pelo qual a
União se obriga a fixar um piso salarial para cada nível de
carreira docente e dos atuais servidores das universidades por
elas mantidos, assegurando numerário suficiente para o pagamento da folha. Isto quer dizer, primeiro, que a União, ao
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fixar a autonomia das universidades, não se desobriga do piso
salarial mínimo. Em função da autonomia, essas universidades
podem pagar além do piso. Ele existe para salvaguardar os
direitos adquiridos dos atuais professores universitários e pessoal administrativo.
Em segundo lugar, retiramos do texto da emenda constitucional aquele item, segundo o qual o pagamento do pessoal
seria feito diretam~nte pelas administrações dos reitores. Entretanto, esse pagamento continuará a ser efetuado pelos cofres da União, deduzida essa parcela da cota destinada a cada
universidade. Dessa maneira, ficará assegurada no texto da
Emenda Constitucional n? 56,. se aprovada na Comissão e
neste plenário, a autonomia das universidades brasileiras, para
que elas possam gerir a sua política de pessoal, contratar
especialistas nacionais e estrangeiros, promover a pesquisa
diretamente e até vender serviços ao público, principalmente
à iniciativa privada. No sentido de uma moralização para evitar
excessos no exercício dessa autonomia, prevemos em nosso
substitutivo uma limitação de até 80% dos recursos destinados
nos orçamentos universitários ao gasto com pessoal.
Sr. Presidente, com essas inovações e com esses pontos,
esperamos que, na próxima quarta-feira, às lOh, a Comissão
Especial presidida pelo Deputado Maurílio Ferreira Lima que
estuda e analisa a Emenda Constitucional n9 56, possa apreciar
o nosso relatório. E, dessa forma, até com as alterações que
os ilustres colegas possam oferecer, chegaremos a um texto
consensual para apresentar a este Plenário e à Nação, com
o sentido duplo de modernizar a economia brasileira e de
assegurar, concomitantemente, uma maior flexibilidade e uma
maior autonomia para as nossas universidades.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a pala-

vra à

Sr~

Etevalda Grassi de Menezes.

A SRA. ETEVALDA GRASSI DE MENEZES (PMDB
- ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's
e Srs. Deputados, ninguém pode negar que, nos grandes centros urbanos, o povo está vivendo com medo, assustado com
a violência e preocupado com a impossibilidade material de
debelar-se em tempo hábil a onda de crime que se alastra
de modo fulminante. O clima de tensão prejudica o trabalho
e cria uma carga adicional de preocupações que está gerando
um estado de "esgotamento" em toda a sociedade.
É o medo de andar nas ruas, nos transportes coletivos
ou de freqüentar os ambientes de lazer. O crime e a violência
estão em todas as partes, sem escolher hora ou local. Mas,
evidentemente, temos que procurar uma solução. Muitas sugestões já foram encaminhadas ao Governo que, em Brasília,
se sente impotente para intervir nos Estados, sem quebrar
o espírito federativo que rege nossa Constituição. Mas os
Estados não têm condições de defender o povo.
O povo está cansado de tantos crimes que se praticam
diariamente, envolvendo famílias e pessoas de vida pacífica,
que não acreditam na ameaça que pesa sobre todos. Reagir
ao assunto é um erro grave; aceitá-lo v.árias vezes sem reagir,
quase impossível. O homem também tem o seu amor próprio,
a sua dignidade a zelar.
Uma olhada nos mapas e nos gráficos de níveis sócio-econômicos será suficiente para relacionar de imediato a grande
incidência de marginalidade e violência associada ao nível
de carência das populações.
Administradores e políticos não poderão, claro, ficar nesse nível de explicação. Terão de buscar no desespero das
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----------populações marginalizadas pela sociedade o germe da marginalidade. Esta posição, insinuante científica, pode, no entanto, ser uma ótima justificativa para a inércia.
Por isso, não está em nossas mãos resolver o problema
da pobreza. Logo, não podemos também resolver o da marginalidade.
Sr. Presidente, se ao governante faltar meios e imaginação, coragem e disposição para cuidar da segurança do
cidadão, não podemos deixar também a solução do problema
entregue aos sociólogos ou somente aos policiais. O problema,
antes de ser social, é político. Cabe aos políticos estudar e
sugerir a melhor forma de combater a criminalidade, reduzindo os focos de miséria e melhorando os meios disponíveis
da repressão.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr'S e Srs.
Deputados.
Muito obrigado.

o SR. CLÓVIS ASSIS (PDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr')S e Srs. Deputados, estamos
iniciando um processo de estudo no Município de Vitória
da Conquista para se mudar o perfil da indústria na Bahia,
que se tem voltado nesses últimos anos, exclusivamente para
o Pólo Petroquímico de Camaçari. Nós, que moramos no
interior da Bahia, no sudoeste daquele Estado, estamos preocupados com essa situação. Hoje queremos mostrar a toda
a Bahia que a agroindústria é, sem dúvida nenhuma, o caminho ideal e acertado para que este País saia dessa recessão,
desse desemprego, dessa dívida monstruosa que nos leva ao
caos social.
A agroindústria, como todos sabem, tem uma área na
Bahia de milhões de hectares de terras disponíveis, todas elas
com algum investimento para a infra-estrutura de mecanização
e para a infra-estrutura irrigada. Por isso, teremos alta produtividade.
Acreditamos que a agroindústria é o passo decisivo para
o desenvolvimento deste País. Tem-se feito alguns investimentos nesse sentido. Temos incentivos tributários no Estado
e no Município de Vitória da Conquista, e isso certamente
levará empresários a investirem naquela região.
Sabemos, também, que naquela região existem reservas
muito ricas de minerais e, assim, podemos pensar nas implantação de uma indústria de transformação de metais, numa
indústria que poderia ser forte e gerar muitos recursos para
este País.
Mas, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, agora estamos
estudando o que achamos de maior importância para esse
Estado. Nós, de Vitória da Conquista, que no passado tínhamos uma vocação voltada para o café e para os alimentos,
agora começamos uma análise voltada para a fabricação de
celulose. O Município tem viabilidade: solo adequado e clima
bom e ameno para uma produção de eucalipto com boa produtividade. Com isso, teremos a matéria-prima, a nível competitivo, para fabricar celulose e, posteriormente, uma indústria
de transformação de papel.
Devemos dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que este
País não vai a rumo algum se não olhar para a agricultura
com muita seriedade, com respeito e investimento, para que
possa, no futuro, nas novas gerações que se formam, ter condições de viver sem clima de caos, de recessão e sem aquilo
que é o drama e o pecado brasileiro: mil crianças mortas
por dia neste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Março de 1992

o SR. ANTÔNIO DE JESUS (PMDB - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
num misto de consternação e revolta interior, tomei conhecimento do caso da moça irlandesa estuprada, cujos pais queriam que abortasse, a despeito da legislação da Irlanda, que
proíbe tal prática.
O desfecho foi a autorização dos tribunais para que viajasse à Inglaterra, onde o aborto se consumaria.
Houve protestos gerais de grupos feministas, de liberais
e socialistas, de defensores dos direitos humanos etc.
Gritavam: como é possível que no fim do século XX
haja uma nação de trogloditas em plena Europa, tão retrógrada, tão conservadora, tão medieval, que mantenha na legislação a proibição do aborto?
Justamente agora, que a humanidade se preocupa, solícita, com a preservação das florestas, das baleias?
Que obscurantismo.
E o direito das mulheres ao próprio corpo?
Hipócritas, cínicos!
Que espécie de perversão mental lhes impede de ver
que o aborto é, na verdade, o assassinato violento e covarde
de uma criatura humana inocente e indefesa?
Que se apresentem os que forem capazes de provar, contrariando toda a ciência e o simples bom senso, que não há
vida humana de respeito antes do nascimento.
Admiramos a altivez e a independência de caráter com
que defendem a vida humana desde a concepção.
Estamos com eles!
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a palavra ao Deputado Chico Vigilante, para uma Comunicação
de Liderança pelo PT. S. Ex' disporá de três minutos na
tribuna.
O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, no
dia de hoje, voltar a um tema que me parece da maior importância: o salário mínimo. Anteontem, todos nós ficamos frustrados - eu, V. Ex' e Deputados aqui presentes - quando
comparecemos a este plenário para votar a urgência urgentíssima para apreciação do projeto sobre salário mínimo. Aliás,
não estávamos sequer votando o mérito do salário mínimo,
mas tentando dizer que a sua discussão é prioridade neste
País. Vimos, naquele instante, Deputados que dão sustentação
ao Governo - que fizeram suas campanhas nas ruas prometendo bem-estar ao povo brasileiro, que viriam para o Congresso Nacional lutar por salário digno para a classe trabalhadora - aqui se voltarem contra os interesses dos trabalhadores. Em nenhum momento aceitaram sequer discutir se
salário mínimo é ou não prioridade no Brasil.
Infelizmente, acontecem tragédias como a de Contagem.
Tenho certeza de que as pessoas que lá morreram, na verdade,
foram assassinadas pelo Estado brasileiro, omisso e irresponsável. Eram trabalhadores que ganhavam salário mínimo, e,
certamente, muitos estavam desempregados. Seus barracos
ficam pendurados em morros, favelas, moram em palafitas
ao longo deste País, e, depois, quando ocorrerem as tragédias,
o próprio Estado se apressa em comparecer com assistentes
sociais, secretários e máquinas para remover os escombros.
Enquanto pessoas estão penduradas nos morros, em situações desumanas, os animais, nas fazendas dos grandes em-

Março de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

presários brasileiros, vivem melhor do que um ser humano.
Suas máquinas são mais bem tratadas do que um ser humano,
e, quando elas quebram, eles geralmente chamam técnicos
do Japão, dos Estados Unidos para cuidarem delas. No entanto, o trabalhador, quando adoece, é jogado nas filas da Previdência Social. E, depois, quando, de maneira brutal, morrem
centenas de pessoas - homens, mulheres e crianças - o
Estado não assume responsabilidade alguma.
Portanto, o Estado é omisso, é criminoso e teria de ser
responsabilizado por esses crimes que vem cometendo constantemente.
É preciso que os Congressistas, eleitos para defender
os interesses do povo, da sociedade, da classe trabalhadora
brasileira, que subiram aos palanques prometendo isso, assumam efetivamente tal compromisso. Porém,. o que temos visto
é a maioria dos Congressistas brasileiros nada resolve. A propósito, eles nem tentam ajudar a resolver o problema
dos seus próprios funcionários. É só verific;armos a situação
dos chamados Secretários Parlamentares desta Casa. Um ano
após a posse de todos nós, Parlamentares, continuam sem
direito a nada, s6 têm obrigação; direito que é bom não existe.
Espero que na quarta-feita, quando for reapresentado
o requerimento de urgência urgentíssima para discussão da
matéria relativa ao salário mínimo - e nito entraremos no
mérito da votação, apenas discutiremos a matéria - o Governo, que tem capacidade para apresentar um projeto melhor
que o do Deputado Paulo Paim, que tem capacidade para
mobilizar o movimento sindical, o DIEESE, o DIAP, as centrais sindicais e os empresários, discuta o projeto. O que não
pode ocorrer é o Governo ficar empurrando a questão com
a barriga, da maneira como faz neste instante, para deixar
o salário mínimo congelado até maio. Isso é uma atitude criminosa e irresponsável deste Presidente da República, que, definitivamente, não se preocupa com a classe trabalhadora brasileira.

o SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) -- Concedo a palavra ao Sr. Ivo Mainardi.
O SR. IVO MAINARDI (PMDB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.' e Srs. Deputados,
os países onde não acontece uma distribuição de rendas e
riqueza de maneira equitativa possuem elementos negativos
em comum: a miséria da população, a escassez de recursos
naturais, ausência de industrialização e de perspectivas de
desenvolvimento.
Por outro lado, existem alguns países que, apesar de possuírem grande potencial natural e tecnol6gko, não possuem
uma política econômica voltada para a própria sociedade,
marginalizada por uma oligarquia que atende somente aos
seus próprios interesses e aos interesses internacionais.
Assim é o Brasil. O Sudeste do País monopoliza 40%
da população, em sua maioria muito pobre, dois terços da
produção industrial e 80% do PIB, enquanto o Norte e o
Nordeste são zonas da mais absoluta miséria, onde a fome
e a mortalidade infantil atingem níveis some:nte encontrados
nos países mais atrasados da África.
Esta é a conseqüência mais séria e dflsastrosa gerada
pela violência de um modelo econômico que mantém, deliberadamente, essas injustiças sociais! Observflmos os estudos
que mostram a expectativa de vida, ao nascer, do povo brasileiro. O drama começa no ventre materno! Mães mal-alimentadas, subnutridas, sem o mínimo de assistência médica,
acabam por dar à luz crianças em condições subhumanas.
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Destas, 85% serão desnutridas, mentalmente retardadas, condenadas à marginalidade, desde o momento em que vêm ao
mundo.
Um jornal francês, Le Canard Enchainé, publicou em
seu último número matéria ilustrada sobre a geração de nanicos brasileiros. Diz a jornalista autora da matéria:
"Sabe-se que a agricultura do Brasil poderia abastecer metade da humanidade. Entretanto, é armazenada para cobrir uma dívida externa tão voraz quanto
um glutão."
No Nordeste, a fome diminui a potencialidade existencial.
Duas gerações são suficientes para produzir o nanico brasileiro. São adultos que apresentam estaturas de crianças de
12 anos, com famílias numerosas, alimentando-se à base de
banana e farinha. Quando muito, uma carne de lagarto! Essa
população é vítima da chamada "parada de crescimento" que
acomete um terço dos brasileiros, com estatura inferior à mínima prevista pela Organização Mundial de Saúde.
Até que ponto as autoridades governamentais sensibilizam-se ao saber que cerca de 75% das nossas crianças apresentam-se em estado lastimável de desnutrição? Existem crianças
cegas por carência de vitamina A; a tão conhecida deformação
dos ventres infantis inchados não indica verminose, mas a
má formação dos músculos abdominais, por falta de alimentação adequada! A perda dos dentes, por deficiência de proteínas e calorias, os cérebros e músculos atrofiados, enfim, a
monstruosidade das nossas crianças é o triunfo maior do modelo sócio-econômico que temos! Forma-se, sim, a sub-raça
de brasileiros!
As crianças que se criam mal-alimentadas estão fadadas
a jamais alcançarem o potencial intelectual e físico que poderiam desenvolver naturalmente. Isto posto, é justificado o
alto índice de evasão e de repetência escolar, de marginalidade, de nanismo, de morte precoce e desnecessária. E os
que sobrevivem são adultos que não passam dos 1,50m de
altura! Limitados de forma inacreditável! Condenados de maneira irreversível.
Essas crianças se prostituem, cheiram cola, roubam e
matam, trabalham em jornadas escandalosas, quando deveriam brincar, alimentar-se, estudar e ser amadas. Essas crianças são o termômetro social de uma Nação agonizante!
O Brasil pode alimentar o seu povo. O Brasil pode resgatar essa população - ou as gerações futuras - de um pesadelo
inominável, cujo grande vilão é a política econômica atual.
Vamos dar prioridade máxima à agricultura, Sr. Presidente. Vamos cuidar do nosso povo, senão, o que será do
futuro desta Nação?
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados,
Ernest Hemingway, em seu livro "O Velho e o Mar" , descreve
a luta e a esperança de um velho pescador no seu difícil cotidiano. Diz ele, por exemplo, que "o velho sonhava com leões",
para manifestar a garra, a perseverança daquele pescador artesanal que aliava força, maestria, respeito e - por que não?
- poesia na batalha diária que travava com o mar.
Tão cansados, mas esperançosos, encontram-se também
milhares de pescadores artesanais catarinenses, afetados por
diversos fatores que condicionam o fim da atividade de pesca
artesanal em Santa Catarina e possivelmente no Brasil.
O primeiro motivo para a consumação do término da
profissão de pescador artesanal está relacionado à pesca indus-

4512 Sábado 21

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

tria!. O segundo diz respeito aos poucos avanços tecnológicos
conseguidos pelos pescadores, à falta de estrutura do pescador
para armazenar o pescado, aliados à ação do intermediário,
e, por fim, aos períodos de defeso para algumas espécies
determinadas por técnicos do lbama. Isso sem contar as dificuldades que os pescadores t2m em obter o seguro-desemprego, e é sobre estes dois últimos problemas que nós queremos ater neste pronunciamento.
A questão do seguro-desemprego para o pescador artesanal é algo sobre o qual j<i nos manifestamos em outra oportunidade e agora, mais do que nunca, podemos confirmar as
dificuldades proporcionadas pela regulamentação da lei para
conceder este justo benefício a essa classe. Cabe salientar
que só 5% dos mais de 100 mil pescadores de Santa Catarina
conseguem atender aos requisitos necessários para solicitar
o seguro-defeso, o que leva a aumentar as dificuldades das
famílias desses pescadores nas épocas em que sua atividade
é proibida por lei.
Já quanto à questáo da época do defeso, observamos
em Santa Catarina que os técnicos do lbama cometem equívocos - talvez pelo não conhecimento in loco da natureza e
do processo de reprodução das espécies. Equivocada poderia
ser considerada a Portaria n',' 4/92, que estabelece o defeso
do camarão nas lagoas do ImaruL Mirim c Santo Antônio,
no período de 15 de fevereiro a 15 de maio. Tanto os pescadores como as lideranças e as comunidades dos Municípios,
aos quais pertencem as lagoas, desejam a reedição da antiga
Portaria n" 10/88, que fixa tal defeso para os meses de junho,
julho, agosto e setembro - crentes ser esta a época correta
do defeso. conhecimento advindo das mãos ásperas pelas linhas de pescar e por muitos anos de alto mar. E este é o
apelo que faço desta tribuna, para que o lbama, de forma
urgente, reveja sua posição, reestude a questão e estabeleça
uma nova época de defeso.
Ao Ministro do Trabalho e da Previdência Social peço
que desburocratize a concessão do seguro defecio como forma
de se fazer justiça a esta classe.
Aos pescadores reitero a perseverança do velho pescador
Samuel, que nunca desanimou e sempre acreditou em dias
melhores.
Era o que tínhamos a dizer.

o SR. FLÁVIO ARNS (PSDB - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, no contexto de uma degradação do atendimento à saúde, algumas
áreas são particularmente atingidas, e a questão toma vulto
de extrema gravidade, porque propicia o surgimento de danos
irreparáveis. Nessa situação, encontra-se o atendimento à mulher gestante. A grande parte delas náo tem nenhuma oportunidade de realizar um pré-naral, o que, em todos os países,
é uma exigência absoluta, pois é medida preventiva e facilitadora de todo o processo do parto. Aqui, pelo contrário, agrava-se a questão do parto. Se nem acesso a uma condição
de parto decente pode sonhar a maioria das mulheres, que
dirá pensar um pré-natal. Nas cidades brasileira, vem acontecendo um processo de desativaçáo do atendimento à gestanteparturiente, concretizado pela drástica redução de vagas nos
hospitais. Em muitas cidades, essa diminuição de leitos destinados ao atendimento da mulher segurada previdenciária sofreu uma reduçáo de até 90%. Diante desta realidade, começa
o drama da mulher que vê chegar o momento do início do
trabalho de parto e com ele a via-sacra, correndo de hospital
em hospital, em busca de um acolhimento, para que possa
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dar à luz o seu filho. Têm sido inúmeros os relatos de ocorrência do parto em condições inimagináveis em pleno século XX:
crianças nascendo em ànibus, em táxis, em carros ou à porta
das maternidades. O que se perguntam os especialistas sérios
é das possibilidades de comprometimento destas crianças, que
são obrigadas a viver este momento marcante e definitivo
em muitos aspectos, junto com a sua mãe, em clima de tensão
e angústia.
Estas condições pré-disponentes, somadas a outras criadas pela desatenção à saúde e que tornaram os partos menos
qualificados, começam a chamar a atenção de muitos. Há
trabalhos mostrando uma ascensão da curva de seqüelas de
vários graus, que vêm comprometendo crianças nascidas em
tais circunstâncias. Essas lesões criam desde leves comprometimentos, até sérios, que marcam a vida com forte grau de
deficiência. Aqui, situa-se uma questão de profundo apelo
à consciência da Naçáo. Milhares de seres estão todos os
dias sendo atingidos, não por circunstâncias inevitáveis da
própria natureza, mas por causas perfeitamente evitáveis.
Quem são os culpados a serem responsabilizados? Não somos
todos, por atitudes ativas ou passivas, igualmente responsáveis?
Enquanto outros países investem no apoio aos pais que
geram seus filhos, e serviços completos de atenção pré-natal
são oferecidos a toda a população, o que vemos em nossa
Nação é uma praticamente inexistente atenção pré-natal e
uma gradativamente pior atenção à parturiente. O que deixamos de investir agora se multiplicará várias vezes para atender
às conseqüências.
Uma gestação bem encaminhada, que receba um prénatal que dê verdadeiro apoio à mulher, com um trabalho
multidisciplinar médico-psicológico-social e um parto em condições seguras e tecnicamente bem colocadas, reverterá o quadro desolador atua!.
Se precisamos atender a tantos aspectos sociais sérios
e urgentes, não esqueçamos este, se queremos ainda acreditar
no amanhá desta Nação.
Obrigado!
Durante o discurso do Sr. Flávio Arns, o Sr. Nilson
Gibson, § 29 do artigo 18 do Regimento Interno, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Adylson
Motta, § 2" do artigo 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) palavra ao Sr. Fernando Bezerra Coelho.

Concedo a

o SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (PMDB PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~'
e Srs. Deputados, o Brasil mantém com o Governo do Chile
um Acordo de Alcance Parcial, que estabelece uma margem
de 70% no Imposto de Importação. Entretanto, referido acordo permite algumas exceções, entre as quais o item referente
à importação do concentrado de tomate, que alcança alíquota
zero.
Referido acordo, que tem vigência até este mês de março
de 1992, encontra-se em processo de prorrogação, oportunidade em que se aumentaria de 10.000 para 20.000 toneladas
do concentrado de tomate a cota a ser importada do Chile
para o Brasil, sob alíquota zero.
Ora, Sr. Presidente, tal medida, se concretizada, labora
em grave prejuízo para os produtores de tomate do submédio
do rio São Francisco, que não querem protecionismo para
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encobrir qualquer incompetência, tampouco a retirada da
margem de preferência concedida ao governo do Chile.
Tais produtores concordam, inclusive, como a política
governamental da liberalização comercial. Mas discordam da
concessão, de alíquota zero, que, no caso presente, favorece
apenas um pequeno grupo de empresários do Sul, em detrimento de todo um pólo agroindustrial que vem sendo desenvolvido com elevados investimentos nos recantos mais pobres
do Nordeste.
A Associação dos Produtores de Tomate do Submédio
do Vale do São Francisco revela-se preocupada com as conseqüências funestas para a economia nordestina, se aquele acordo for renovado, e, ainda, com o aumento na cota permitida
para a importação do concentrado de tomate. Assim, acaba
de apelar às autoridades competentes, visando ao estabelecimento de condições que não interfiram tão danosamente
na produção de tomate do Nordeste, especialmente do submédia do São Francisco.
O Vale do São Francisco, Sr. Presidente, não pode continuar sendo vítima de atos e ações oficiais que sempre tendem
a dar protecionismo a áreas mais desenvolvidas e a grupos
empresariais mais fortes do que os estabelecidos na região,
Evidencia-se, no fato aqui narrado, que o Governo Federal
não considera a economia do Nordeste, quando da assinatura
de convênios ou de acordos internacionais, E mais, nem a
produção agroindustrial dos Estados nordestinos entra no
cômputo dos valores indicativos de mencionados documentos.
Pessoalmente, estou solidário com a luta empreendida
pela Associação dos Produtores de Tomate do Submédio do
Vale d,? São Francisco, uma vez que não posso ficar silente,
diante dos prejuízos que aquele Acordo de Alcance Parcial
com o Chile trouxe para o Nordeste, embora favorecendo
fortes grupos econômicos instalados no Sul e no Sudeste do
País,
Nenhum acordo que não satisfaça plenamente ao País
como um todo deveria ser assinado pelo Governo brasileiro,
se é que o Governo pensa de modo justo e isonômico.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr~s e Srs.
Deputados.
O SR. JOÃO COLAÇO (PTR - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados, o Brasil
inteiro está sendo mobilizado para o combate ao cólera, que
já fez cerca de 30 vítimas fatais, desde que surgiu na Amazônia
Ocidental, em abril do ano passado.
As populações, especialmente a do Nordeste, estão abaladas e impressionadas com essa epidemia, e os Governos Federal e Estaduais programaram vultosos recursos para proteger
essas populações.
Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, criou-se
um clima de alarme diante dessa nova desgraça, que faz suas
vítimas especialmente nos países e nas camadas mais pobres
das populações, pois o cólera é uma das doe:nças da pobreza.
Trinta pessoas - pouco mais ou pouco menos - segundo
o Ministro da Saúde, Adib Jatene, foram mortas pelo cólera
no Brasil, em onze meses. Isto é grave, Sr. Presidente e Srs.
Deputados. Trinta pessoas mortas por um tipo de diarréia
fácil de se tratar, segundo afirmam as au!oridades sanitárias.
E não se sabe quantas mais ameaçadas. E muito grave, sim.
Porém, segundo o próprio Ministro da Saúde declarou
na terça-feira (dia 17), diariamente - enfatizo, diariamente
- morrem, em média, 150 crianças menores de cinco anos,
,em nosso País, vítimas de outros tipos de diarréia que não
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são causados peio vibrião do cólera, mas são cáusados Ígu,!.lmente pela pobreza, pelo subdesenvolvimento..
Cento e cinqüenta mortos por dia-, ou seja, 54.750 por
ano. Cinqüenta e quatro mil, setecentas e ciúqüenta crianças,
cuja morte, em vez de se constituir numa tragédia e num
escândalo social, fica relegada a \Im' simples dado estatístico,
que, eventualmente, é registrado por algum jornal, numa página interna, sem repercutir.
Será que, pelo fato de a tragédia repetir-se a cada dia,
ela se integrou na rotina emocional da sociedade, na rotina
da imprensa, na rotina dos governantes, incluindo entre estes
o Congresso Nacional?
Lamentavelmente, SI. Presidente e Srs. Deputados, a
cotidiana morte de 150 crianças, que se vem repetindo há
anos e anos, em termos percentuais, nas estatísticas demográficas brasileiras, parece que nada tem a ver com pessoas.
Parece que essas mortes nem mesmo ocorrem. Ninguém fala
delas. Nenhuma linha sobre elas na imprensa.
Cento e cinqüenta crianças morrendo por di'l, diante do
silêncio indiferente de quase 150 milhões de bras:Ieiros!
A verdade chocante é que essas mortes deixaram de sensibilizar a sociedade, porque passaram a ser rotina, ou seja,
deixaram de ser notícia, de ser novidade. Não comovem ninguém, a não ser os pais das vítimas.
Atualmente, a sociedade - e ninguém melhor para espelhar a sociedade do que a imprensa - demonstra estar preocupada apenas com as 700 crianças que morrem assassinadas
por ano e com as 30 pessoas que morreram de cólera nos
últimos onze. meses.
Por incrível que pareça, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
passaram a existir em nosso País duas categorias de tragédia:
as que estão no noticiário e as que não estão no noticiário.
Ou, se V. Ex~s preferirem, as que estão na moda e as que
saíram de moda.
A morte de 150 crianças por dia talvez tenha deixado
de interessar à imprensa, pelo anonimato das vítimas e pela
repetição. Mas, SI. Presidente e Srs. Deputados, não pode
deixar de interessar a esta Casa, ao Congresso Nacional, ao
Governo - enfim, não pode ser ignorada pela sociedade que
nós, eleitos por ela, representamos.
E é por isto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que venho
a esta tribuna pedir que a Comissão de Saúde da Câmara
se ocupe prioritariamente desse problema e indique as providências a serem adotadas pelo Governo, para impedir o holocausto que representam essas 150 mortes diárias.
Faço um apelo ao Governo Federal e aos Governos Estaduais para que, da mesma forma como se estão unindo para
debelar a epidemia do cólera, juntem seus esforços para, pelo
menos, reduzir as proporções da mais grave epidemia que
assola este País: a miséria.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados,
levantamentos feitos pelo DNER, em maio de 1990, já indicavam algo em torno de 15 mil quilômetros de estradas precárias,
no nosso País, necessitando ser restauradas. Outros 21 mil
quilômetros encontravam-se em estado apenas regular.
Todo esse patrimônio custou ao País não menos que 100
bilhões de dólares. Sendo utilizado sem conservação, ele poderá perder-se em um prazo de 10 a 15 anos: a cada ano, de
2 a 3 mil quilômetros de estradas federais passam do estado
regular para o de ruim ou péssimo.

4514 Sábado 21

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

A restauração parcial de cada quilômetro de rodovia foi
calculada, na época, entre 15 a 30 mil dólares, mas podia
chegar ao custo de 150 a 200 mil dólares por quilômetro,
em média, nos casos em que houvesse maior deterioração.
Esse cálculo permitia estimar as necessidades anuais para a
recuperação de nossas estradas em 1 bilhão e 300 milhões
de dólares.
Como sempre, o problema que se apresentava para a
concretização das obras era o de verbas, desde que a Constituição de 1988, com a sua reforma tributária, veio subtrair
recursos da União para a manutenção de estradas.
Com a chamada operação SOS Rodovias, pretendeu-se
realizar um trabalho de emergência, naquele ano, antes do
início das chuvas, para se garantir um mínimo de condições
de tráfego nas estradas. Evidentemente, a liberação desses
recursos dependeu da decisão do Congresso Nacional.
Daquele tempo para cá, o DNER vem realizando um
trabalho de manutenção nas estradas, em um ritmo aquém
do necessário e desejável.
Para isso, contribuíram alguns condicionantes, como o
plano econômico do Governo, com a Medida Provisória n 9
150, por exemplo, que praticamente travou todo o orçamento,
com exceção da parte de custeio de pessoal. Só depois de
algum tempo é que o orçamento de investimento pôde ser
operado normalmente.
Srs. Deputados, para se manter uma malha rodoviária
de 66 mil e 500 quilômetros, como a que possuímos sob responsabilidade federal, é preciso recuperar cerca de 6 mil quilômetros/ano. Assim, se tínhamos, no ano de 1990,15 mil quilômetros de estradas a serem recuperadas, levaríamos três ano!>
de serviços, absorvendo recursos que poderiam variar de
US$15 mil a US$300 mil/km/ano.
Hoje sabemos que os recursos não foram assegurados
para isso. Portanto, não podemos.ainda garantir uma melhora
sensível no estado de nossas rodovias. Se não há, pois, uma
manutenção constante das estradas, os seus desgastes configurarão uma tendência previsível e inevitável.
Assistimos, recentemente, a uma ação violenta das chuvas
em várias regiões do País, danificando diversos trechos de
estradas. Evidentemente que para casos emergenciais há recursos. Mas os estragos serão tanto mais numerosos quanto
forem precárias as condições em que se encontrem as rodovias.
Caímos, então, em um processo semelhante ao de uma bola
de neve.
O abandono de estradas só existe em função da falta
de recursos. A manutenção de qualquer rodovia custa caro,
seja em termos de recursos humanos, seja em termos de equipamentos de toda sorte, necessários desde a elaboração do
projeto até a obra propriamente dita.
Podemos constatar que esse tipo de abandono se acentuou
a partir da extinção do Fundo Rodoviário Nacional. Com
efeito, o FRN constituía uma fonte de recursos permanentes
para fazer face à necessária manutenção do nosso sistema
rodoviário.
Há quem defenda a idéia de se passar para os Estados
os encargos de manutenção de algumas estradas federais.
Ocorre que o DNER já tem recebido inúmeras solicitações
dos Estados no sentido de que a União absorva algumas das
estradas estaduais.
Examinando a previsão orçamentária para o DNER neste
ano, podemos destacar, no que concerne ao sistema rodoviário, programas como: manutenção da sinalização rodoviária,
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construção e pavimentação de rodovias, conservação preventiva, rotineira e emergencial de rodovias e restauração de
rodovias.
O montante dos recursos previstos em 1992, para estes
programas, não é nada desprezível: 4 trilhões, 876 bilhões
e 300 milhões de cruzeiros, distribuídos entre 358 trechos
rodoviários danificados, em todo o País, e entre as malhas
rodoviárias dos Estados federados.
Contudo, a previsão orçamentária por si só não garante
a aplicação dos recursos alocados nos referidos programas.
A conhecida figura do "contingenciamento", que deriva de
uma suposta dificuldade do Governo Federal na liberação
de recursos, garante ao Governo a retenção de qualquer parcela desses recursos.
Desta forma, como enfrentar com segurança o problema
das nossas estradas, se garantias de recursos não existem?
Srs. Deputados, os técnicos são unânimes em defender
a vinculação de recursos como meio de assegurar uma fonte
permanente de verbas para a manutenção de nossas rodovias.
Quem sabe a solução não seria uma recomposição do Fundo
Rodoviário Nacional?
Precisamos, urgentemente, reverter o processo de abandono do setor rodoviário no País e, no entanto, constatamos
que não dispomos de mecanismos confiáveis.
A tendência rodoviarista, no Brasil, dificilmente se inverterá, mesmo porque não existe infra-estrutura suficiente de
outros meios de transporte que possa permitir tal inversão.
Do que se produz no País, 70% vêm sendo transportados
por caminhões.
Tendo sido construída nas décadas de 50, 60 e 70, a
malha rodoviária nacional, além da falta de conservação, não
teve mais acréscimos e já conta com um déficit de aproximadamente 13 mil quilômetros.
A falta de investimentos na conservação da malha rodoviária nacional nos leva a uma previsão desanimadora para
a próxima década.
Devemos, portanto, repensar e reestruturar as condições
de financiamento para o setor, sob pena de não resgatarmos,
tão cedo, todo o patrimônio rodoviário nacional em processo
de deterioração, mas que constitui uma das principais peças
motrizes do desenvolvimento do nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PASCOAL NOVAIS (PTR - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
a sociedade brasileira, em seu conjunto, e as políticas econômicas implementadas pelos governos federais dos últimos tempos produziram um lamentável quadro de pobreza absoluta,
que atinge milhões de famílias. Segundo e!>tudos das Nações
Unidas, temos hoje, no mundo, 1,5 bilhão de pessoas na
linha de pobreza. No Brasil, 1% da população detém 53%
da riqueza nacional, estimada em 1,2 trilhão de dólares. Expropriação maior que essa não é imaginável, Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados. Um país que não tem limites para
a riqueza não tem limites também para a pobreza.
Como conseqüência desse processo, temos hoje milhares
de famílias em total desagregação, incapazes de se manter.
Seus filhos buscam nas ruas o que não encontram em casa.
O chamado modelo desenvolvimentista no Brasil produziu
esse resultado: nas ruas e praças das grandes cidades, milhares
de crianças e adolecentes buscam a sobrevivência segundo
a lei do mercado. Satisfazem suas demandas segundo as possibilidades que lhes são oferecidas nas ruas. Se não recebem
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esmolas, roubam. Se não têm comida, assaltam. Se não têm
famílias, agrupam-se para se .proteger. Se sofrem violências,
revidam. Se ninguém respeita suas vidas, matam. Se suas
vidas não têm nenhum valor, por que a dos outros teria?
Seria difícil imaginar como crianças abandonadas aos cinco
ou sete anos de idade, pelas ruas das grandes cidades, pudessem atuar de outra forma.
O escândalo maior, no entanto, Sr. Presidente, reside
no fato de que aqueles que foram vítimas de uma das maiores
violências de nossa história, a praticada por adultos contra
crianças, acabem caracterizados como os violentos que põem
em risco a vida da sociedade.
A sociedade reage. Pode proteção policial. Clama por
justiça. Alguns governos estaduais colocam policiais nas ruas.
Montam operações, reúnem seus estadistas, empregam todas
as suas forças, mobilizam viaturas. Uma parte da sociedade
aplaude aliviada. Outra parte reage indignada. Estamos numa
guerra escandalosa, jamais imaginada, contra crianças!
Nessa guerra, estamos matando nossos filhos, nossa humanidade. Estamos assinando a condenação de uma sociedade
que foi capaz de abandonar, nas ruas, nossas crianças. Uma
sociedade que perdeu a capacidade de socorrer e de abrigar
as crianças! Será isso o Brasil de hoje?
Todas as prefeituras do País têm condições de abrigar
as crianças de rua de suas cidades. Ainda temos a possibilidade
de sermos humanos, apesar de toda a violência que já praticamos.
É claro que abrigar crianças de rua é apenas o primeiro
passo, porque o que elas precisam é de família; e as famílias
precisam de emprego, de distribuição de renda, de terra para
trabalhar, de garantia de seus direitos fundamentais. Elas necessitam de pai e mãe, de casa, cama, carinho e amor.
Maldito é o país que consegue transformar a vítima em
culpado, as crianças em ameaça, e declara guerra a quem
precisa, definitivamente, de amor.
.
Muito obrigado.

o SR. SALATIEL CARVALHO (PTR - FE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
em todo o mundo, raros têm sido os peJriódicos que conseguiram completar cem anos de existência. Para que isto ocorra,
há necessidade de muita persistência, dedicação e convicção.
No dia 20 de janeiro de 1992, o jornal O Cristão, publicado
na cidade do Rio de Janeiro, completou cem anos.
Seu primeiro diretor, o Rev. Leônidas Philadelfo Gomes
da Silva, foi o primeiro pastor evangélico pernambucano. Estudou na Inglaterra e pastoreou a 1~ Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana, sita hoj~ na rua do Príncipe, 328,
no bairro de Boa Vista, em Recife. Esta foi a primeira igreja
evangélica organizada em Pernambuco, o que ocorreu em
1872.
O Rev. Leônidas Philadelfo Gomes da Silva anteriormente foi redator do periódico A Palavra, que se publicou
em Salvador nos anos de 1891 e 1892. Editou uma coletânea
de hinos chamada "O Cantor Evangélico". Vários hinários
evangélicos têm hinos da lavra deste pernambucano, que foi
apreciado pregador evangélico.
O único leigo que dirigiu O Cristão foi outro pernambucano, o Prof. Airton Correia Leitão, nascido em Palmares,
filho do decano dos pastores congregacionais brasileiros, o
Rev. Joel Leitão de Melo. O Prof. Airton Correia Leitão
foi outro Presidente das Federações da Mocidade Evangélica
Congregacional da Guanabara, Oeste Fluminense e Sudeste
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Fluminense e 19 Vice-Presidente e Presidente da Confederação
da Mocidade Evangélica Congregacional do Brasil.
Airton Correia Leitão, Diretor de O Cristão nos anos
de 1971 e 1972, sempre se interessou pelo jornalismo. Foi
redator de O Exemplo, órgão oficial da mocidade congregacional brasileira, e tem atuado em inúmeros jornais seculares
no Estado do Rio de Janeiro. Em Nilópblis, foi Secretário
Municipal de Administração, de Planejamento e de Fazenda.
O Cristão é o jornal oficial da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Os congregacionais estão presentes em Pernambuco desde 1868, onde chegaram vendendo
Bíblias e outras publicações evangélicas. Realizaram o primeiro casamento acatólico em Pernambuco nos tempos do Brasil
Monárquico. Hoje mantêm em Pernambuco o Seminário Teológico Congregacional de Recife e as 1~ e 2ª Igrejas Evangélicas
Congregacionais Pernambucanas, as Igrejas Evangélicas Congregacionais de Afogados, Alto do Céu, Alto Treze de Maio,
Pina, Jordão de Baixo, Tamarineira e Vasco da Gama, em
Recife; as Igrejas Evangélicas Congregacionais de Cavaleiro,
Ibuna, Jaboatão e Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes;
a 1ª e 2~ Igrejas Evangélicas Congregacionais de Belo Jardim;
a P e a 2ª Igrejas Evangélicas Congregacionais de Caruaru;
as Igrejas Evangélicas Congregacionais de Ouro Preto e de
Rio Doce, em Olinda; a Igreja Evangélica Congregacional
ou São Lázaro, em Panelas; a Igreja Evangélica Congregacional de Sirigi, em São Vicente Fener, e as Igrejas Evangélicas
Congregacionais de Bezerros, Cupira, Macaparana, Machados, Nazaré da Mata, Palmares, Santa Cruz do Capibaribe,
Timbaúba e Vitória de Santo Antão.
Ao ensejo do centenário de O Cristão, cumprimentamos
os congregacionais pernambucanos, na pessoa do 2° Vice-Presidente da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do
Brasil, o pernambucano Rev. Jailson Amorim Pereira.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Passa-se ao
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GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Osvaldo Bender.
O SR. OSVALDO BENDER (PDS - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srª' e Srs. Deputados, é com
muita honra e grande alegria que nesta manhã de sexta-feira
ocupo novamente esta tribuna, desta vez para fazer a análise
de um problema que aflige grande parte dos brasileiros. Mesmo que estejamos pregando no deserto, queremos deixar registrado nos Anais da Casa o nosso ponto de vista, o nosso
pensamento, para que possamos ter a tranqüilidade do dever
cumprido.
Se fizermos uma retrospectiva de alguns anos, verificaremos que muitas leis inconstitucionais, abusivas e contrárias
aos interesses da nossa sociedade e do nosso povo foram aprovadas. Mas, por outro lado, não podemos deixar de reconhecer
que se aprovaram, principalmente após a promulgação da
Constituição Federal, algumas leis muito boas, de proteção
ao povo. Refiro-me, especificamente, ao Código de Defesa
do Consumidor.
Hoje o consumidor está mais protegido do que esteve
há alguns anos. Mas muitas vezes a nossa sociedade, o nosso
povo não se interessa por detalhes, não analisa o mérito de
questões que não lhe dizem respeito diretamente e que não
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o oneram de imediato, e logo adiante seu vizinho é onerado,
e certamente amanhã ou depois todos serão onerados por
leis que não condizem com a realidade e com os dispositivos
da nova Constituição.
Sr. Presidente, refiro-me à Lei n 9 6.496, de 7 de dezembro
de 1977, que autorizou a criação, pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o Confea -nos Estados há os Conselhos Regionais, os CREA - de uma Mútua
de assistência profissional e instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART.
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao elaborar
esta lei, vigente desde 1977, o legislador tinha outra intenção
sobre a Anotação da Responsabilidade Técnica. Acredito que
esta Casa, o Congresso Nacional e o Presidente da República
ficaram sensibilizados com a proposta modesta, que não falava
em taxas abusivas a serem pagas por aqueles que quisessem
construir suas casas. Não ficou claro, na oportunidade, que
cada um que construísse uma casa neste País pagaria o lazer
de um pequeno grupo de brasileiros. E é o que acontece:
20% dessa taxa, que é absurda, cobrada sobre cada construção
são gastos pela entidade de classe - isto nada mais do que
um corporativismo - com lazer, e 60% ficam nos CREA,
ou seja, nos Estados, para fiscalização das obras, que devem
ter a Anotação de Responsabilidade Técnica. Toda construção
tem que ter uma planta, um projeto elaborado por um engenheiro, por um profissional, e no local da obra tem que ser
fixada uma placa do próprio engenheiro, com a licença do
CREA, que só se consegue com o recolhimento da taxa. Do
contrário o CREA multa. Ora, onde se viu o Poder Público
permitir que uma entidade de classe multe? Isso é a vergonha
das vergonhas, Sr. Presidente, mas acontece. Multam, e as
multas, que são somas elevadas, revertem em benefício dessa
entidade.
Agora, vejam, Srs. Deputados, a inconstitucionalidade.
O Poder Público, quando constrói, recolhe para essa entidade
- é um corporativismo, é interesse deles -4 mil 555 cruzeiros
e 20 centavos por metro quadrado de construção, uma taxa
.única. Mas, nas construções em geral, cobram, de 53 até 89
metros quadrados - é verdade que até 53 metros quadrados
não cobram nada, mas se trata de um ranchinho - 3 mil
862 cruzeiros e 81 centavos por metro quadrado. Então, se
alguém fizer uma casa de 60 metros quadrados, que é uma
casinha, pagará aproximadamente 200 mil cruzeiros para essa
entidade, sendo que 40 mil cruzeiros irão para o lazer de
seus associados.
Com todo o respeito aos engenheiros, agrônomos e arquitetos, tenho mantido contato com profissionais no interior,
e todos estão irritados por terem de recolher somas tão vultosas, o' que os prejudica. Além do mais, na elaboração de
um projeto, a maior parte do bolo vai para essa entidade
de classe, sem retorno nenhum, embora a lei preveja, além
do lazer, assistência médica, auxílio-doença, pensão para viúvas etc. Mas, na verdade, isso não vem acontecendo.
O trabalhador, o pobre - estou me referindo ao pequeno
- paga aquele valor, mas ele aumenta: de 89 a 150 metros,
paga-se, por metro quadrado, 5 mil, 862 cruzeiros e 81 centavos; de 150 a 251 metros, 7 mil, 407 cruzeiros; de 251 a 422
metros, 10 mil, 781 cruzeiros e 85 centavos; de 422 a 779
metros, 15 mil, 708 cruzeiros e setenta e seis centavos; de
799 a 1.191 metros, 22 mil, 890 cruzeiros e 10 centavos; de
1.191 a 2.000 metros, 33 mil, 346 cruzeiros e quarenta e nove
centavos; acima de 2.000 metros quadrados - seria a constru-
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ção de um templo religioso, de um ginásio - , 48 mil, 588
cruzeiros e 80 centavos.
Imaginem V. Exªs o que representa para a entidade essa
cobrança. Em cada cidade há fiscais para multar aqueles que
não pagam. Contratam rapazinhos que vão inspecionar a obra,
mas não tecnicamente. Não vão lá engenheiros para ver se
de fato a construção está de acordo com as normas técnicas;
vão lá rapazinhos para multar, só para ver se existe a planta.
SI. Presidente, Srs. Deputados, temos diante de nós um
verdadeiro monstro. Esta semana requeri ao Tribunal de Contas da União, através desta Casa, que nos sejam enviados
os dados da arrecadação e dos gastos da entidade nos últimos
três anos, se bem que a lei que criou essa taxa prevê, em
seu art. 5°, o investimento dos recursos arrecadados em letras
do Tesouro Nacional, poupança, prédios, enfim, devem ser
corretamente aplicados. No entanto, é certo que têm sido
gastos também com passagens e hospedagens durante estes
três anos.
Foram estas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, as razões
por que apresentei, nesta semana, projeto que altera essa
lei. Não se justifica a cobrança dessa taxa. Caso não consigamos suspendê-Ia por intermédio desta Casa, vamos entrar
com mandado de segurança, e temos certeza de que, de imediato, conseguiremos a liminar, porque é inconstitucional.
O que pretendemos alterar é exatamente o § 2° do art.
29, que diz o seguinte:
"Art. 29
..
O Confea - que é o Conselho Federal, com
sede aqui em Brasília - fixará os critérios e os valores
das taxas ad referendum do Ministério do Trabalho."
§ 29

Certamente, quando da elaboração da Lei n 9 6.496, a
intenção era fazer uma cobrança mínima, lvez de vinte a
cem cruzeiros por metro quadrado, em valures de hoje, um
valor simbólico. Mas os membros do. Conselho, insaciáveis,
foram fixando valores cada vez mais elevados. E provo, Sr.
Presidente, Srª' e Srs. Deputados, que é inconstitucional essa
cobrança. Taxas não podem ter valores diferenciados. Inclusive no Rio Grande do Sul formou-se jurisprudência sobre
o assunto. As próprias Prefeituras impetraram mandato de
segurança contra a Companhia de Energia Elétrica, que cobrava uma taxa diferenciada de iluminação pública. Por exemplo,
se a conta era de cem mil cruzeiros, cobrava-se uma taxa
sobre cem mil cruzeiros; se a conta era de dez mil cruzeiros,
recolhia-se uma taxa sobre dez mil cruzeiros. Mas a taxa tem
que ser uma só. Diz o § 29 , do art. 145, da Constituição
Federal:
"Art. 145. ..
.
§ 29 As taxas não poderão ter base de cálculo
próprio de imposto."
Essa cobrança é inconstitucional, e a lei permite essa
inconstitucionalidade. Por isto, esta Casa deve corrigir a lei.
Não qt' mos extinguir a Anotação de Responsabilidade
Técnica. Túuavia, queremos que essa entidade representativa
de uma categoria faça como as outras. Passamos a ler a justificativa do projeto que apresentamos para que V. Ex" tenham
uma idéia de como as outras categorias procedem:
Justificação
A Lei n9 6.496, de 7 de dezembro de 1977, instituiu
a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART na
prestação de serviços de engenharia, arquitetura e de
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agronomia, e uma taxa sobre esta ART, cujos valores
são definidos pelo Confea, ad referendum do Ministério
do Trabalho.
A referida taxa é cobrada por metro quadrado
de construção e seu valor é função da metragem total
do projeto, sendo cada vez maior quanto maior for
a área a ser construída.
O presente projeto de lei pretende eliminar apenas
a taxa incidente sobre os contratos profissionais dessa
categoria, sem eliminar a ART propriamente dita. Esta
anotação é fundamental para assegurar o exercício dessas atividades, altamente especializadas, apenas pelos
profissionais da área.
Os valores atualmente estabelecidos para essa taxa
são muito altos e, embora a Lei estabeleça seu pagamento pelo profissional responsável, na prática esse
custo é repassado integralmente ao proprietário. O
montante arrecadado por essa taxa tem aplicação específica e beneficia apenas uma categoria profissional,
à custa da contribuição de todo cidadão que pretenda
levantar qualquer edificação, inclusive sua própria moradia, mesmo já tendo pago pelo projeto em si.
Essa taxa não exime o proprietário das taxas e
impostos a serem pagos às prefeitULTas locais, que têm
a responsabilidade de fiscalizar a execução da obra
de acordo com o projeto aprovado para a emissão da
Carta de Habite-se.
Essa fiscalização técnica cabe à Prefeitura. As Prefeituras
têm um departamento com essa atribuiç:io específica. Todo
projeto de construção tem que ser registrado na Prefeitura.
Logo, ela tem condições de saber quem está construindo clandestinamente, sem o devido projeto.
"A fiscalização exercida pelos Conselhos Regionais de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia tem como objetivo
garantir que os projetos de construção sejam executados por
profissionais devidamente habilitados.
Outras categorias profissionais - veja, Srs. Parlamentares - , como os médicos, dentistas e advogados, apenas
para citar alguns exemplos, não possuem nada similar. O médico não cobra de seus pacientes nenhuma taxa extra por consulta ou intervenção cirúrgica que realiza. O valor cobrado
por esse serviço corresponde apenas ao seu trabalho profissional. Seus respectivos conselhos regionais mantêm suas atividades à custa, principalmente, das contribuições anuais dos
seus profissionais."
Quem paga anualmente a taxa é o profissional, e não
o contribuinte, aquele que usa o serviço. E se fosse uma
taxa pequena, vá lá; mas não, é uma taxa exorbitante, vergonhosa, que nos espanta. Vejam: quem constrói uma casinha
de 60 metros quadrados paga 200 mil cruzeiros de taxa; quem
construir uma casa maior, de 250 metros quadrados, pagará
mais de 2 milhões a essa entidade. Isto é uma afronta ao
nosso povo. Nós, aqui, não podemos legislar para categorias.
Fomos eleitos para legislar para toda a população e não podemos proteger determinado segmento mantendo uma lei absurda, aprovada por esta Casa em 1977, evidentemente com espírito diferente do que veio a ter depois, por deixar o Conselho
livre para fixar quaisquer valores, sem limitá-los. Hoje, a
taxa é abusiva, é alta demais.
Prossigo a leitura da justificativa: "Esta medida visa a
beneficiar principalmente a população de baixa renda, reduzindo ainda mais os gastos com a construção da casa própria,
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tanto em áreas rurais como urbanas. A manutenção dessa
taxa discriminatória permitirá o fortalecimento de uma estrutura corporativista, diferenciando esse grupo de profissionais
das demais categorias equivalentes, contrariando o saudável
princípio democrático de estabelecer obrigações e benefícios
de forma igualitária a todos os cidadãos brasileiros".
Pelos motivos expostos, espero contar com o apoio dos
eminentes Parlamentares,
Ouço o aparte do nobre Deputado Chico Vigilante.
O Sr. Chico Vigilante - Deputado Osvaldo Bender, ouço
com atenção o seu pronunciamento, que considero da mais
alta importância. Estou de acordo com V. Ex~ e acho que
esse projeto que vai apresentar a esta Casa é bastante oportuno. Eu estava prestando atenção aos números que V. Ex~
citou, e veio-me ao pensamento a necessidade de sabermos
quem fiscaliza esses recursos. Sabemos que quem paga são
aqueles que constroem alguma edificação. Ora, somos nós
que construímos algo e, por isso, pagamos. Seria justo que
fôssemos nós quem fiscalizasse a aplicação dos recursos. Entretanto, não é assim. Quando ocorre o desabamento de alguma
obra e vidas humanas são ceifadas - e temos visto, constantemente, fachadas, prédios, viadutos e pontes desabarem parece-me que o Confea não é responsabilizado por nada.
Essa entidade não paga, sequer, as indenizações devidas às
vítimas. Portanto, afirmo que quem tem que fiscalizar isso
é, efetivamente, o Poder Público, para que depois ele seja
responsabilizado por algum desabamento que ocorra e pague
as indenizações às vítimas. Outro dia recebi, de engenheiros
paulistas, uma carta, cuja cópia vou passar a V. Ex\ dizendo
que eles ficam concentrados na cidade de São Paulo e, no
interior, ninguém fiscaliza nada. Segundo esses engenheiros,
a atividade deles está correndo risco, porque pessoas que
não são qualificadas estão fazendo projetos e executando
obras. Informaram também que, enquanto isso, eles estão
desempregados e, por mais que tenham exigido a presença
dos fiscais do Confea, não apareceu ninguém. Há uma outra
e,ntidade acerca da qual pretendemos iniciar uma discussão.
E uma outra corporação que caminha no mesmo rumo do
Confea: o Ecad. E outra coisa que todo mundo paga e, entretanto, o dinheiro parece não chegar ao bolso dos artistas.
Em qualquer atividade cultural que realizemos, por mais simples que seja, eles vão lá cobrar e, se não pagamos, eles
interditam, fecham o estabelecimento. Até mesmo para que
músicos se apresentem numa festa de aniversário ou de casamento é necessária a autorização deles, e esta só vem depois
que pagamos a nossa contribuição. Portanto, estou de acordo
com v. Ex~ e parabenizo-o por abordar um tema de tanta
relevância. Estaremos juntos na luta pela aprovação desse
projeto.
O SR. OSVALDO BENDER - Agradeço ao nobre Deputado Chico Vigilante o aparte. S. Ex~ tem se mostrado um
político brilhante nesta Casa. Sensibilizo-me quando os meus
nobres colegas - no momento é V. Ex~ que assim procede
- vêm trazer-me apoio e entendem que as coisas acontecem.
da maneira que descrevi.
Há poucos dias, eu dizia ao nobre ex-Líder, Deputado
Victor Faccioni, que eu iria apresentar esse projeto. E ele
me disse que essa era apenas uma das corporações existentes.
V. Ex~ trouxe outra, e há muitas outras ainda.
Acho que agora, com a maior conscientização dos direitos
do con&umidor e com a municipalização reforçada, temos que
pensar mais adiante. Se esse dinheiro fosse arrecadado pelo
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Município, e o Município assumisse a responsabilidade técnica, como V. Ex~ disse, se o Município realmente fiscalizasse
- ele tem o órgão próprio para isso - teríamos que dar
a mão à palmatória, porque esses recursos poderiam ter um
retorno para o povo, para aqueles que pagam. Mas, do jeito
que está, não há esse retorno e nem sabemos o que é feito
desse dinheiro. Por isso, requeri ao Tribunal de Contas da
União que nos informasse como foi aplicado esse dinheiro
nos últimos três anos. Peço a V. Ex" que façam o cálculo:
com o número de metros quadrados que são construídos neste
País por ano, a que valores absurdos não devem chegar esses
recursos? Isso é de nos deixar pasmados, de boca aberta.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Mesa comunica ao nobre orador que seu tempo está esgotado e que
lhe concede dois minutos para que possa encerrar o seu pronunciamento.
O SR. OSVALDO BENDER - Muito obrigado, nobre
Presidente. Fico feliz com a concessão de tempo para que
eu possa concluir o meu pronunciamento.
Quero apelar para os nobres Srs. Deputados no sentido
de que aprovem este projeto de lei, que é muito simples.
O Confea poderá continuar existindo para fiscalizar as atividades profissionais dos engenheiros, como os médicos têm a
AMB e os advogados a OAB, mas que cada profissional contribua. Isso vai beneficiar todos os engenheiros, porque eles
vão contribuir com uma taxa e não precisarão repassar os
recursos advindos de uma planta para essa entidade de classe
da qual eles não se beneficiam. Apenas alguns poucos se
aproveitam disso e se transformam em verdadeiros faraós.
O resto dos engenheiros é o resto.
Apenas alteramos o art. 29 , que fixa essa taxa.
Quanto ao art. 11, extinguimos os 20%, que a Mútua,
atualmente, usa apenas para o lazer, e essa contribuição será
paga tão-somente pelo profissional.
Espero que os nobres Srs. Deputados entendam a minha
proposta. Poderão fazer pesquisas junto a esses profissionais.
Falei, nesta Casa, com vários engenheiros. Eles têm a mesma
opinião que o nobre Deputado Chico Vigilante. S. Ex~ recebeu
uma carta de engenheiros que sabem que não tiram proveito
dessa situação. Para isso, para fiscalizar, organizar, temos
as prefeituras, e elas também estão cobrando uma taxa por
metro quadrado. Concordamos até que seja elevada, mas jamais concordaremos em pagar taxas desse vulto visando ao
corporativismo, para proveito de alguns privilegiados.
Tenho certeza de que seremos entendidos e de que esta
Casa, em regime de urgência urgentíssima, aprovará o projeto,
para evitar que impetremos um mandado de segurança visando
a cancelar, de imediato, a cobrança dessa taxa, que é inconstitucional, absurda, abusiva.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Moroni Torgan, do PSDB do Estado
do Ceará.
o SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma vez,
com satisfação, vimos a esta tribuna para fazer denúncias
sobre alguns problemas graves que hoje existem no nosso
País. Todos nos conhecem e sabem da luta que travamos
contra as drogas no Brasil. Hoje fugirei um pouco desse tema
e abordarei um outro que, se não causa a morte direta de
brasileiros, pelo menos tem-lhes causado a morte indireta.

Março de 1992

Fico pensando, muitas vezes, que nós somos um país de Terceiro Mundo' regido por preços maiores que os do Primeiro
Mundo. Quero entender por que isso acontece. Por que um
sanduíche vendido nos Estados Unidos é mais barato que
esse mesmo sanduíche vendido numa loja da mesma multinadonal aqui no Brasil? A carne aqui não é mais barata? A
verdura aqui não é mais barata? O pão não é mais barato?
A mão-de-obra não é mais barata? Por que uma lâmina de
barbear nos países do Primeiro Mundo é quase a metade
do preço da mesma lâmina vendida no Brasil? Por que O
carro vendido no Brasil é mais caro que o mesmo carro vendidô
no exterior? Dizem que o imposto no Brasil é muito alto,
mas não chega à metade do preço do carro. O imposto corresponde a pouco mais de 40% do valor do automóvel. Por
que lá fora o preço é menos da metade do preço daqui, se
a matéria-prima e a mão-de-obra são aqui mais baratas? Por
que um remédio, no Exterior, custa a metade do preço ou
um terço do preço do mesmo remédio no Brasil?
Sou favorável à abertura da nossa economia para o capital
estrangeiro. Acho que hoje vivemos num mundo que é, segundo aquele velho refrão, uma aldeia global. Mas, não podemos
ficar submissos ao capital estrangeiro, nem ser explorados
por ele, que é o que está acontecendo hoje. Como é que
um país de Terceiro Mundo paga, pelos produtos das multinadonais, preços duas ou três vezes maiores que os do Primeiro
Mundo? Por que o Primeiro Mundo, que tem uma renda
per capita muito maior e condições de vida muito melhores,
paga pelos produtos um preço menor que o Brasil, que tem
miserável por todo o canto? Eu não consigo entender isso.
Não consigo entender o que as multinacionais querem fazer
com o Brasil, se querem sugar mais do povo brasileiro, ou
se querem tirar o pouco de dignidade que resta ao nosso
povo. E isso pode ser constatado. É só pegar a nota de um
mesmo produto comprado nos Estados Unidos, na Europa
e no Brasil. Certamente, no Brasil ele será mais caro. Isso
ocorre com todos os produtos. Que eu saiba, não existe um
produto de multinacional que no Brasil se venda mais barato.
No entanto, matéria-prima, mão-de-obra, tudo no Brasil é
mais barato, e ainda dizem que estamos tendo prejuízo. Fica
difícil entender isso, ainda mais quando não valorizamos aquilo que temos no Brasil.
Brasileiro é estranho desde o tempo de Santos Dumont,
que, no Brasil, deve ter falado: "Qlha, eu descobri o avião
e estou com tudo para montá-lo. E a descoberta do século,
do milênio. É o sonho do homem há centenas e centenas
de anos". Foi um brasileiro que descobriu o avião, mas ele
teve de ir para a França, a fim de que pudessem reconhecê-lo
como inventor do avião.
Tenho aqui o exemplo de outro brasileiro. Seu nome
é Alfredo Camp, se não estou enganado. O Sr. Alfredo Camp
descobriu, em 1981, através da sua firma, a Proerg, o diesel
vegetal. Todos sabemos que o problema do Brasil, hoje, é
que muitas divisas brasileiras vão embora com a importação
de petróleo, principalmente por causa do diesel. No entanto,
quando um brasileiro descobre o diesel vegetal, o que acontece
com ele? Está confirmado que não foi uma descoberta aleatória. Peguei alguns jornais de 1981 e vi que até o Sr. Aureliano
Chaves fez a comprovação. Milhares de litros foram testados
e ficou comprovado que o diesel vegetal funciona em qualquer
motor a diesel. Agora imaginem na Amazônia, onde temos
as usinas termoelétricas, que funcionam a diesel. Lá milhares
e milhares de litros de diesel são gastos. A nossa frota de
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caminhões e de transportes coletivos é movida a diesel. Agora
pasmem: esse diesel vegetal é retirado de qualquer planta
do Nordeste e do Norte do País. De qualquer daquelas plantas
é retirado o diesel vegetal, até de plantas consideradas ervas
daninhas, que todos fazem questão de arrancar. Pois esse
vegetal pode ser retirado de qualquer planta, o que traria
para o Brasil uma independência. Muitas vezes descobrimos
fórmulas, conceitos mirabolantes que dizem que sai mais barato sermos dependentes do petróleo do que sermos independentes, sai mais barato esvair todas essas divisas do que sermos
independentes, inclusive termos aí uma exportação tanto de
know-how quanto de produtos aqui feitos. Não fico pasmo
pelo fato de que isso não tenha vindo à tona. Fico pasmo
pelo fato de que enrolaram o Sr. Alfredo Camp aqui por
um bom tempo, e a patente do diesel vegetal não lhe foi
concedida. O que aconteceu? Hoje, segundo nos é informado,
essa patente foi registrada nos Estados Unidos por um americano e um filipino, quatro ou cinco anos depois dessa descoberta feita por um brasileiro. Daqui a alguns dias talvez até
venhamos a usar o diesel vegetal pagando royalties para aqueles que estão lá como descobridores. Isso é um disparate que
eu não consigo entender.
A firma desse senhor era especialista em pesquisa dos
vegetais. Era, porque já acabaram com ela. Tão especialista
que a Aeronáutica recebeu de graça a patente do prosene,
ou seja, o querosene vegetal. Ela testou o prosene e, em
23 de outubro de 1984, "Dia do Aviador", a Aeronáutica
lançou oficialmente o prosene, que foi descoberto pela Proerg,
que era a firma desse senhor. Ele não pediu nada à Aeronáutica, apenas deu-lhe essa descoberta.
Atualmente foi descoberto um aditivo que, adicionado
ao álcool, pode ser utilizado em motores a diesel. Quer dizer,
o próprio álcool pode ser utilizado em motores a diesel. ~sso
também é estratégico para nós e devemos levar em conSIderação. A metade desse projeto foi doada, se não me engano,
ao CNP e a outra metade está com a firma que, mais uma
vez, passa por problemas dessa natureza.
Tudo isso já é um disparate para o nosso País, a começar
pelo diesel vegetal. Mas fiz todo esse preâmbulo para chegar
a algo muito mais sério, porque tudo isso que falei está documentado. Tenho documentos que comprovam a descoberta
do diesel vegetal e de um aditivo que, adicionado ao álcool,
pode ser utilizado em motores a diesel.
Vejam que esse senhor não é um lunático, um paranóico.
O Sr. Alfredo Camp cumpriu tarefas que foram reconhecidas
e, em muitos casos, foi ludibriado, mas continuou as pesqui~as
das plantas, através da fitoterapia. Corno o setor energétICO
das plantas trouxe-lhe muitas decepções, ele voltou sua pesquisa para o poder da cura das plantas. E hoje esse setor
descobriu, através de várias pesquisas, de várias experiências
e de várias aplicações do seu método, resultados espantosos
no tratamento do mal de Chagas, estabilizando a doença,
devolvendo ao doente a capacidade que perdeu. De acordo
com as pesquisas e as testemunhas ele realmente descobriu
a cura do mal de Chagas, o segundo maior fantasma da humanidade. E temos o maior ainda, que é o câncer. Pois esse
senhor descobriu a cura do câncer através das plantas. Há
a cura comprovada de uma criança acompanhada por médico,
que assistiu a toda a evolução dessa cura, passo a passo. A
criança tinha uma ferida que tomava metade do seu rosto.
Essa ferida involuiu e hoje está totalmente curada. O pai
dessa criança é médico e acompanhou todo o tratamento.
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Existem outros exemplos que poderíamos citar, mas, por último, temos o exemplo do maior flagelo da humanidade, que
é a AIDS. Coincidentemente, ela veio de onde? Da selva.
E por que não buscarmos na selva o antídoto para a cura
deste mal? Talvez não acreditemos nisso ou os laboratórios
multinacionais não queiram que acreditemos, porque, enquanto isso milhões e bilhões de dólares continuam entrando
em seus cofres. Podemos não acreditar que uma combinação
de plantas do Norte e Nordeste tenhamos a cura da AIDS,
mas, se o Sr. Alfredo Camp for para a Europa e se comprometer com governos estrangeiros, talvez venha a ser o grande
cientista do século, como Santos Dumot o foi da aviação.
Ele poderá vir a ser o responsável pela cura da AIDS. Veja
que ele só pede às autoridades e ao Congresso brasileiro a
oportunidade de provar que suas teorias estão certas, que
existe cura para o mal de Chagas, o câncer e a AIDS. Ele
só quer essa oportunidade. Queremos somente dar oportunidade a um brasileiro para provar isso. Mas logo surgem
as más línguas e dizem: "Imaginem se um brasileiro vai descobrir a cura do câncer e da AIDS? Como um brasileiro poderá
conseguir isso?" É assim que os grandes laboratórios internacionais querem que pensemos. Até agora estão buscando a
cura do câncer e da AIDS e não estão descobrindo nada.
Desde o tempo de Leonardo Da Vinci que o homem
queria descobrir como voar, e muitos ficaram remando. Imagino as grandes potências internacionais tentando hoje inventar o avião. E um brasileiro teve de sair do Brasil e ir para
a França para conseguir inventar o avião. Será que vamos
expulsar do nosso País mais um Qrasileiro, porque não acreditamos nele nem no Brasil? Acho que está na hora de acreditarmos mais no nosso País, nos brasileiros e não entrarmos
no jogo de multinacionais, que estão pouco preocupadas com
o Brasil, multinacionais que nos levaram todo o pau-brasil,
desde a sua descoberta, que levam a nossa madeira, os nossos
minérios, enfim, tudo que temos, e querem levar também
a nossa cabeça, a nossa inteligência e a nossa capacidade.
para depois, ainda nos cobrarem royalties.
Não se está pedindo muito, Sr. Presidente. Apenas que
se dê a oportunidade de um brasileiro montar um laboratório
para fazer seus testes, para que uma junta médica o acompanhe, para que multinacionais não venham a ter desculpa de
que essas descobertas são infrutíferas. Queremos só dar a
oportunidade para que esse brasileiro descubra no Brasil, e
mostre ao mundo a cura do câncer e da AIDS. Espero que
não tenhamos de exportar as nossas capacidades, juntamente
com as nossas consciências, porque, sem dúvida nenhuma,
se deixarmos um brasileiro desses ir para fora do Brasil, estaremos exportando a. nossa consciência e a nossa dignidade, o
que não podemos permitir.
É responsabilidade deste Congresso Nacional dar oportunidade para que brasileiros possam provar que também têm
poder de criatividade. Isso não é exclusividade de Primeiro
Mundo ou de quem quer que seja. Por que, então, jogar
fora?

Como renderia divisas para o Brasil e como seríamos
conceituados se descobríssemos hoje a cura do câncer e da
AIDS! Como seríamos considerados no mundo inteiro! Como
poderíamos exigir, em contrapartida, em termos de necessidades! Mas ocorre o contrário. Estamos nas mãos da tecnologia estrangeira, somos escravos do know-how estrangeiro,

4520 Sábado 21

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

que tem sugado até o sangue do nosso povo. É isso que não
posso admitir.
Vou gritar, vou pedir, se preciso for, implorar para que
dêem oportunidade não só a um, mas a todos os brasileiros
que têm capacidade, para que possamos apoiá-los e dar aquilo
de que necessitam, provando ao mundo a capacidade do Brasil. Se nos furtarmos a isso, não adiantará cantarmos o Hino
Nacional nem desfilarmos com a Bandeira do Brasil. Melhor
será desfilarmos com a bandeira do poder econômico internacional, melhor será dizermos que o nosso hino é um hino
ao dinheiro, porque não podemos falar de patriotismo se negamos àqueles que nascem no solo pátrio a oportunidade de
se desenvolverem, de provarem as suas teorias.
Sr. Presidente, peço que não deixemos mais um brasileiro
sair do Brasil sem dar a ele a chance de realizar as grandes
descobertas no nosso País, para que venhamos então mostrar
ao mundo que não queremos sugar ninguém, mas valorizar
a capacidade que temos. Já basta Santos Dumont, que teve
de ir para a França. Agora podemos dar a oportunidade para
que Alfredo Camp realize a sua obra em nossa terra, em
nosso torrão, em nossa Pátria.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Nelson Trad.
O SR. NELSON TRAD (PTB - MS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados, a referência
ao vazio do plenário, no início deste meu discurso, não tem
nenhuma conotação de frustração, mesmo porque sou um
Deputado conformado com a minha sorte no dia do sorteio
dos oradores. Geralmente, sou sorteado para falar numa sexta-feira ou numa terrível segunda-feira. Eu nem tinha escolhido o tema do discurso que faria no tempo que a sorte
me designou. Entretanto, como é uma sexta-feira, a inspiração
me veio, e rabisquei algumas linhas sobre um assunto que
tem muita identidade com este dia da semana, geralmente
um dia de reflexão, um dia agônico da semana, muito mais
chegado a um funeral do que a um festival.
Sr. Presidente, a Nação, entristecida, assiste ao episódio
envolvendo a figura do ex-Ministro do Trabalho e da Previdência Social, Antônio Rogério Magri, e a do ex-Diretor de
Fiscalização do INSS, Dr. Volnei Ávila.
Indiscutivelmente, S. Se' foram guinados aos respectivos
postos públicos por razões e métodos inusitados, já que se
distanciaram em muito dos padrões legais, das normas e tradições com que se realizam as escolhas dos ocupantes de cargos
públicos de tão elevada importância.
Dentro dessa distorção, o ex-Ministro deveria representar
o papel de simples operário, que ascende ao alto posto de
Ministro de Estado. O desejo, por certo, era de se mostrar
que neste País não se discrimina o trabalhador. Na verdade,
o marketing político tentou criar a figura de Ma~ri, na esperança de que aqui também se reeditasse um modelo brasileiro
de Lech Walessa.
O segundo chegou ao posto de direção do INSS devidamente rotulado de "Elliot Ness Caboclo", o homem capaz
de pôr fim à corrupção.que se instalara desde há muitos Governos na Previdência Social.
Ambos, portanto, chegaram aos seus postos sem nenhum
prepRro, principalmente o psicológico.
Sr. Presidente, é necessário afirmar que um alerta ao
Poder Executivo é nossa obrigação, para que, doravante, proceda à indicação para certos cargos de forma cautelosa, profi-
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ciente, ponderada, analisando a retidão do procedimento passado de cada um como cidadão e funcionário público e constatando sua capacitação técnico-política.
Não queremos, Sr. Presidente, afirmar que um líder sindical, um trabalhador, por mais simples que tenha sido o início
de sua carreira profissional, seja considerado necessariàmente
incapacitado para ocupar o cargo de Ministro de Estado.
Entretanto, entendemos absolutamente nocivo o Governo tutelar ou patemalizar a incompetência de um Ministro
somente para não empanar uma encenação de marketing político. Ruim para o País. Pior para aqueles líderes sindicais
que realmente são competentes e que estariam tranqüilamente
capacitados a assumir qualquer Ministério de nossa República.
Os tropeços de Magri como Ministro já haviam sido detectados
há muito tempo, mas mesmo assim foi mantido no cargo para
atender a efeitos publicitários desse malsinado marketing político.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, completamente diferente, todavia, é o caso do cidadão DI. Volnei Ávila. A
eventual capacitação técnica que seu curriculum possa ensejar
ficaria totalmente comprometida diante de uma simples verificação de seu comportamento profissional e social pregresso.
Afora os aspectos comprometedores de seu procedimento funcional, o que mais nos espanta, o que mais nos repugna,
o que mais nos preocupa é a constatação de que nos encontramos diante de uma figura que só pode ser definida com
um neologismo: "delatopata". É uma pessoa que traz suas
veias infectadas pela síndrome da delação, em forma de moléstia patológica, em estado permanente e incurável.
Em meu Estado, Mato Grosso do Sul, na minha cidade
e base eleitoral, Campo Grande, esse cidadão era conhecido
com essas perversas qualidades: um delator de tal forma fanático que chegou a esse triste e, sobretudo, lamentável espetáculo que a República está presenciando.
Toda a sua carreira está marcada por procedimentos idênticos, em que a delação aparece não como mera circunstância
de um evento isolado, mas como tônica permanente de todos
os seus atos administrativos, constituindo-se assim um único
e doentio objetivo.
O "Elliot Ness Caboclo", na verdade, não possui credenciais para ocupar um cargo público. Deve ser aposentado
não por tempo de serviço, mas por insanidade!
O País, SI. Presidente, paga alto preço por estas designações, meramente oportunistas, de simples efeito publicitário
e de encenação política. A capacidade e a probidade comprovadas são os requisitos fundamentais que a lei exige dos administradores públicos, dos que escolhem e dos escolhidos.
Não poderei jamais, na condição de deputado, de advogado militante, de ex-Secretário de Justiça de meu Estado,
calar-me diante de procedimentos que ferem a lei e sobretudo
a nossa Constituição.
É preciso, Sr. Presidente, que fique bem claro que minhas
intervenções na Comissão Parlamentar de Inquérito que apura
as irregularidades na administração do FGTS visaram a evitar
que esta Comissão ferisse a Constituição, deixando que os
debates vertessem para assuntos e situações para aos quais
tal Comissão não possui designação de fazê-lo.
SI. Presidente, este pronunciamento, mais que nunca,
tem um conteúdo de advertência aos homens que indicam
e que nomeiam nesta República, para que o Presidente da
República tenha a cautela, o cuidado essencial ao escolher
os gestores públicos, os seus competentes assessores e funcionários.
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Quero dizer neste momento que o que mais nos enoja
é a anatomia moral do Sr. Volnei, pela forma como agiu,
a fim de alcançar um resultado que todos nós já conhecemos.
Aquela fita, na realidade, é a manifestação material de uma
torpeza bilateral, admitindo-se a sua autenticidade. Ali encontramos aquele que confessa a autoria de: um crime de ação
pública, a corrupção passiva, recebendo dinheiro. E pior do
que este é aquele que, abusando da confiança do seu chefe,
de forma misteriosa e, sobretudo, criminosa, com um gravador
no bolso, grava a conversa.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Paulo Paim.

o Sr. Paulo Paim - Nobre Deputado Nelson Trad, V.
Ex· sabe o respeito que tenho por sua história, nesse pouco
espaço de tempo em que conheci o seu trabalho aqui no Congresso Nacional. Sei que é um advogado de renome nacional.
Entretanto, quero fazer uma ponderação ao discurso de V.
Ex', o qual entendo ser procedente. Em momento algum V.
Ex' está querendo amenizar a denúncia que se faz contra
o ex-Ministro Antônio Rogério Magri, já que está aí comprovado o seu envolvimento no episódio. Agora mesmo um outro
Deputado nos dizia que está encaminhando à Mesa um requerimento de informação com o objetivo de provar que no mínimo cinco empresas - e S. Ex' citava as empresas, mas o
requerimento vai ao Ministério -receberam dinheiro emprestado do ex-Ministro Antônio Rogério Magri. Essas empresas
aplicaram o dinheiro no mercado financeiro e estão recebendo, no mínimo, 45% ao mês, só de juros, e pagam para o
FGTS dos trabalhadores, juros de 3% ao ano. Faço essa ponderação, com o objetivo de complementar seu discurso. Está
V. Ex'. dizendo da importância de o Executivo, de o Presidente da República observar com o máximo cuidado o passado, a caminhada das pessoas a quem são outorgados cargos
do primeiro escalão. Neste caso específico, trata-se de um
operário: Magri. Não perdô-o de forma alguma, assim como
V. Ex· também não o faz. Conheço Magri do movimento
sindical há muito tempo. Já naquela época, o seu passado
era muito confuso. Para que não fique essa flecha apontada
para alguém que veio da classe operária, gostaria que o Executivo se lembrasse de que também escolheu um Alceni Guerra,
em relação a quem a amplitude de corrupção e das denúncias
é a mesma. E esse não veio do seio da classe operária! Que
o Executivo se lembrasse de Margarida Procópio. Está aí
o escândalo de âmbito nacional. Também ela não veio do
seio da classe operária. Que se lembrasse de Carlos Chiarelli,
em relação a quem, no meu Estado, circulam denúncias, e
campeiam escândalos em todo o Brasil. Que se lembrasse
do escândalo da LBA, que envolveu -- queiramos ou não
- a própria esposa do Presidente da República. Estou mencionando ~lguns nomes, porque a mídia tenta mostrar que o
operário é incompetente. Mas 90% dos Ministros do Governo
Collor vieram, digamos, da elite e, além de mostrarem incompetência, estão também envolvidos em denúncias de corrupção de muito maior alcance, que as denúncias feitas a Magri.
Todas têm de ser apuradas com a mesma radicalidade, com
a mesma contundência. Dou este aparte para registrar que
não é só porque Magri é um operário. Conhecemos a sua
índole, conhecemos o seu passado, sempre muito confuso.
Os outros Ministros - e todos foram substituídos (se não
me engano, só resta um Ministério sem substituição) - estão
envolvidos em escândalos de maior vulto até do que esse
Ministro Magri. Era este o complemento que queria trazer
ao seu discurso, que considero de enorme qualidade.
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o SR. NELSON TRAD - Agradeço a V. Ex' o aparte,
nobre Deputado Paulo Paim, pois aperfeiçoa minha intenção
de proclamar aqui a importância de se verem os brasileiros
representados, nas administrações públicas, por homens verticais, probos, decentes, honestos.
Quero dizer a V. Ex' e aos nobres colegas aqui presentes
que, após tantos anos de mílítância profissional e, sobretudo,
em razão da permanente análise dos problemas nacionais,
constatei, principalmente agora, nesta minha permanência na
Câmara dos Deputados, um detalhe importantíssimo para
quem se preocupa com a higidez dos costumes político-administrativos no nosso País: desde que participo de forma consciente da vida da República, como cidadão, não sei de momento tão aberto, tão transparente como este no sentido da
apuração de responsabílídades.
Não é um favor do Presidente da República o que está
acontecendo hoje neste País. O mérito por esta oportunidade
que estamos tendo de exercer o nosso papel de fiscal da lei,
na verdade, deve ser creditado um pouco a cada um de nós,
que temos uma história de ação voltada para o reencontro
do País com a moralidade. V. Ex·, no seu papel de líder
sindical, seu ilustre colega que está me ouvindo com atenção,
a qual agradeço, o Deputado Chico Vigilante, os outros dois
Parlamentares que aqui se encontram solidários, e também
o Presidente, cuja história se identifica com a nossa, todos
nós, neste momento, estamos tranqüilos, porque sabemos que
estas denúncías serão apuradas. E isto basta para sermos agradecidos ao regime em que vivemos e à época em que atuamos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, uma vez apuradas as responsabilidades, através de todos os processos regulares que
a Justiça concede aos cidadãos brasileiros, serei o primeiro,
se possível, a, desta tribuna, manifestar o meu repúdio por
qualquer ato indigno, seja de corrupção (passiva ou ativa),
seja de incompetência, in eligendo ou in vigilando, de qualquer
administrador público do País.
Até que cheguemos a esse ponto, urge este alerta: mais
rigor nas escolhas dos homens que dirigem o País; mais seriedade nas análises e nas ponderações que envolvem o estudo
dos perfis profissionais e o curriculum vitae dos candidatos.
O País precisa de competência e probidade e dispensa
os efeitos publicitários de tais escolhas.
Sr. Presidente, aqui termino o meu pronunciamento, mais
uma vez agradecendo ao ilustre Deputado Paulo Paim o aparte. Na convergência das idéias, no estribilho dos nossos sentimentos, ambos temos certeza de que o Brasil encontrará a
graudiosidade do seu futuro. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Pinheiro Landim.
O SR. PINHEIRO LANDIM (PMDB -CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, vimos
desta vez a esta tribu;Ja para tratar de um tema da maior
importância para o País, tema que já foi alvo de diversos
debates nesta mesma Casa, mas que, infelizmente, continua
sendo merecedor de toda a atenção nacional.
Claro que ~stamos nos referindo à questão das desigualdades region:<ls, desse enorme abismo que separa as regiões
mais desenvolvidas das menos desenvolvidas do País, de suas
conseqüências para o desenvolvimento nacional e, principalmente, dos meios disponíveis para que possamos, pelo menos,
mínimizá-Ias.
Pretendemos nos dedicar, neste discurso, principalmente
aos caminhos que levam às soluções para o problema, pois
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já são tantas as análises e diagnósticos, algumas inclusive extremamente brilhantes, que seria uma perda de tempo ficarmos
discutindo sobre causas e reflexos, impactos de um fluxo migratório descontrolado, emprobrecimento dos grandes centros
urbanos, aumento da criminalidade e da marginalidade etc.,
sem chegarmos a conclusões ou resultados que venham beneficiar a sociedade brasileira.
Contudo, gostaríamos de propor uma pequena mudança
na ótica de avaliação do problema. Propomos que, ao invés
de nos prendermos exclusivamente ao debate sobre as distâncias econômicas e sociais entre as regiões do Norte e do Sul
do País, que procuremos meio de minimizar as diferenças
existentes entre os municípios. Essa mudança no critério de
avaliação do problema certamente nos permitiria a proposição
de ações e medidas muito mais abrangentes, que, efetivamente, garantiriam que viesse a ser beneficiada uma parcela
muito mais significativa do povo brasileiro, já que todos os
Municípios carentes, independentemente de onde estejam localizados, seriam alvo dos benefícios criados.
Agora, voltando à questão da redução das desigualdades
interregionais, não nos custa nada recordar quão importante
é este tema para o País. Tão importante que a Constituição
de 1988, no seu art. 3°, o coloca como um dos princípios
fundamentais da República Federativa do Brasil, e mais adiante define vários instrumentos de redistribuição de renda e,
conseqüentemente, de suavização dos contrastes existentes.
Dentre os instrumentos disponíveis, um dos que a nosso
ver pode servir de forma bastante efetiva para se atingir este
objetivo constitucional é o Fundo de Participação dos Munic:pios-FPM. Quando dizemos "um dos que pode" é porque,
infelizmente, os critérios atualmente utilizados para o rateio
deste fundo são, na nossa concepção, por demais injustos.
Como os Srs. Parlamentares devem saber, o FPM tem
como sua base para o cálculo da participação de cada Município, no total de seus recursos, índices baseados na população
municipal estimulada pelo IBGE. Tanto assim o é, que durante os últimos meses temos visto as reações negativas de
diversos prefeitos em função da divulgação dos números apurados no censo, independentemente do estado ou da região.
Não é que neguemos a importância do número de habitantes de cada município como variável nesse processo de
rateio; porém, por mais estranho que possa parecer, esse instrumento, criado para tentar minimizar as disparidades econômicas e sociais existentes no Brasil, praticamente desconsidera
f). riqueza, por assim dizer, de .cada Município. C?U seja, dos
municípios, mesmo que um seja extremamente nco e desenvolvido e o outro pobre e carente, desde que tenham populações iguais, recebem o mesmo tratamento por parte do FPM.
Ora, temos que reconhecer que esse critério não só é injusto
como também irracional.
Para ilustrar essa incoerência, tomemos como exemplo
o caso de dois Municípios de um mesmo Estado, de um Estado
rico e desenvolvido como o de São Paulo.
Os Municípios de Barretos e Moji Guaçu, ambos localizados no Estado de São Paulo possuíam, de acordo com as
estimativas do IBGE para o ano de 1991, exatamente 102.968
habitantes. Conseqüentemente, receberam durante todo o
ano que passou cotas iguais do Fundo de Participação dos
Municípios. O Município de Moji Guaçu, porém, como deve
ser do conhecimento de alguns dos senhores, possui \lma economia muito mais dinâmica e punjante do que Barretos, o
que certamente indica a existência de melhores empregos,
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mais impostos municipais, maior renda para sua população
e, provavelmente, uma melhor qualidade de vida.
Só para que V. Ex's tenham uma idéia da diferença entre
a "riqueza" desses dois Municípios, tomemos como indicador
de seu nível de atividade econômica a arrecadação de ICMS
em cada unidade municipal. De acordo com a Secretaria de
Fazenda do Estado de São Paulo, enquanto Moji Guaçu arre- .
cadou durante o ano de 1990 aproximadamente quatro bilhões
de cruzeiros, o Município de Barretos arrecadou, no mesmo
período, pouco mais de quatrocentos milhões de cruzeiros,
ou seja, pouco mais do que um décimo da arrecadação do
primeiro.
Observem, porém, que este caso não é único nem tão
pouco isolado. Disparidades como esta acontecem com grande
freqüência em todos os Estados e em todas as regiões.
Baseados na observação de irracionalidades dessa natureza foi que resolvemos apresentar, no início deste ano, um
projeto de lei que altera os critérios de rateio do FPM, só
que desta vez levando em consideração tanto o número de
habitantes como o nível de prosperidade e riqueza de cada
Município.
Como não encontramos informações facilmente disponíveis sobre a renda per capita de cada Município, adotamos
como critério para a avaliação desse nível de "riqueza" exatamente as informações referentes à arrecadação de ICMS em
cada Município. É certo que este sistema não é perfeito e
que provavelmente algumas distorções poderão persistir mesmo com a sua aplicação; porém temos plena convicção de
que com a aprovação desta proposta estaremos contribuindo
muito mais para a diminuição das disparidades econômicosociais existentes entre os Municípios e, conseqüentemente,
entre as regiões do País.
Vale a pena chamar a atenção para o fato de que este
projeto de lei não tem por objetivo beneficiar este ou aquele
Estado, esta ou aquela região. Não é esta a nossa ambição.
O que pretendemos, como já foi dito anteriormente, é minimizar as diferenças intermunicipais, inclusive dentro dos próprios Estados.
Tanto assim que nosso projeto de lei não modifica os
critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados FPE, nem tampouco da participação das Capitais nos recursos
repassados pelo FPM, pois na nossa concepção, no momento
em que passamos a melhorar a qualidade de vida nos Municípios do interior, através de um sistema de rateio mais justo,
principalmente para aqueles menores e mais necessitados, es·
tamos auxiliando de forma indireta as Capitais, já que com
essa medida serão reduzidos os fluxos migratórios para os
grandes centros, bem como diminuída a demanda sobre os
equipamentos e serviços públicos, conseqüentemente melhorando sua qualidade, e finalmente tornando melhor a qualidade de vida dos seus cidadãos.
Desta maneira, conclamamos todos os Srs. Parlamentares
a participarem de forma mais direta do proc~sso de discussão
e análise da nossa proposta, para que consigamos dar um
passo significativo na diminuição dos grandes contrastes econômicos e sociais que existem entre os Municípios e as regiões
do País, ao mesmo tempo em que fazemos valer o preceito
constitucional anteriormente citado.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Vai-se passar
ao horário de
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VI - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Augusto Carvalho.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PCB - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr!S e Srs. Deputados, em pronunciamento que fiz na semana passada, pude aqui abordar
com maior profundidade uma questão q[ue reputo da mais
alta importância para o País. Instituições como a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas da União e
o próprio Congresso Nacional têm se esforçado para pôr cobro
a esse festival de denúncias de irregularidades na gestão da
coisa pública.
No relatório do Tribunal de Contas da União sobre a
auditoria feita na área externa do Banco do Brasil, constatou-se uma série de irregularidades. A linguagem do relatório
é bastante clara e incisiva. Não precisaríamos usar de adjetivos
para dizer da nossa indignação diante do que foi ali apontado
pelos ilustres membros daquela corte de contas. Fica caracterizada a desídia, a prevaricação, o favorecimento de grupos
privados decorrente de comportamentos emanados de decisões de órgãos como, por exemplo, o Conselho Monetário
Nacional, que, em 1985, por uma autorização que não era
de sua alçada e que exorbitava de sua competência, uma vez
que a operação realizada fora fartamente denunciada pela
imprensa brasileira, decidiu favorecer a COPALAG - Cooperativa de Usineiros de Alagoas - em operações de praças
internacionais que receberam, naquele ano distante de 1985,
o aval do Banco do Brasil como representante do Tesouro
Nacional. E foram recursos bastante vultosos.
Além dessa decisão ilegal tomada pelo Conselho Monetário Nacional, contra cujos integrantes estamos fazendo uma
representação à Procuradoria-Geral da R,epública, avulta também o caso da Mendes Júnior, empresa que fez uma operação
de leasing back com o mesmo Banco do Brasil, na sua empreitada de construção em terras do Iraque. Os equipamentos
foram colocados como pagamento aos empréstimos de, à época, 300 milhões de dólares.
Nestas breves palavras, Sr. Presidente, dentre as várias
recomendações do Tribunal de Contas da União, até mesmo
de sugestões para modificação de dispositivos legais sobre
as quais esta Casa terá também que se debruçar, destacamos
uma advertência quanto ao prazo, que se esgotará no dia
31 de março, de prescrição de eventual ação judicial que venha
o Banco do Brasil tomar contra aquela empresa inadimplente,
visivelmente favorecida pelos sucessivos governos deste País
no afã de conseguir o aval do referido banco, como representante do Tesouro Nacional, em operaç6es de grande risco,
em operações de retorno duvidoso para os cofres daquela
instituição.
Por isso, quero dizer desta tribuna que estou encaminhando ao Presidente do Banco do Brasil, Lafayete Coutinho,
um documento em que alerto S. S! para a importância, para
a necessidade premente de que o Banco do Brasil tome as
devidas providências, solicitando autorização do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento para tomar as medidas
judiciais necessárias, a fim de que o prazo não venha a ser
pedido. E estamos muito próximos do término desse prazo.
São 300 milhões de dólares que podem ser esterilizados, perdidos, exatamente por força dessa maquinação que existe em
órgãos do Governo, especialmente o Ministério da Economia,
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Fazenda e Planejamen-to. Aquela instituição corre sério risco
de ter bloqueados esses recursos preciosos, que deveriam estar
sendo utilizados na produção e direcionados para propiciar
o crédito tão necessário para que possamos retomar a rota
do desenvolvimento e do crescimento econômico neste País.
Sr. Presidente, gostaria de deixar registrado apelo que
faço no sentido de que o Banco do Brasil procure, junto
aos órgãos que determinam as políticas daquelas empresas,
daquelas instituições vinculadas à área do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, meios de não privilegiar
esses inadimplentes contumazes que sugam o erário através
das suas articulações palacianas. Com isso poderemos ter a
instituição saneada, recebendo aquilo que lhe é de direito.
E, desta tribuna, exigimos que essa dívida seja executada
para que não fiquem impunes setores usineiros e grandes empresas como a Vasp - agora em mãos de um grupo privado
- que se beneficiam dessa insaciável vontade de sugar o
erário.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Com a palavra
o Deputado Paulo Octávio.
O SR. PAULO OCTÁVIO (Bloco - DF. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
o Presidente Fernando Collor comemorou, nesta semana, o
segundo aniversário de seu Governo. Os últimos 24 meses
foram especialmente proveitosos para o Brasil e os brasileiros,
tanto pelas realizações, quanto pela implantação de uma nova
mentalidade. Hoje, além da plena liberdade existente no País,
pode-se discutir em ambiente de respeito mútuo as diversas
e variadas providências necessárias para que o País adote
conceitos modernos e vença a argumentação derrotista daqueles que reverenciam o passado e têm receio do futuro.
Não é difícil, Sr. Presidente, Srs. Deputados, enumerar
pontos extremamente positivos da administração Collor. Em
primeiro lugar, a hiperinflação foi domada. O processo inflacionário ainda persiste, mas os Índices de elevação de preços
não guardam qualquer semelhança com os que existiam antes
de março de 1990, quando chegaram à casa dos 100% ao
mês. Os preços estão começando a cair, segundo todos os
índices, oficais ou não. A economia, sob o comando firme
e sereno do Ministro Marcílio Marques Moreira, está se rearrumando. O Brasil voltou a dialogar com o Clube de Paris
e com o Fundo Monetário Internacional. Prepara-se, agora,
para renegociar a dívida com os bancos privados.
Ao lado disso, o investidor estrangeiro começa a enxergar
no Brasil uma possibilidade concreta. O País abriu as suas
portas à importação de produtos e serviços, o que obrigou
a empresa nacional a se preparar para enfrentar uma forte
concorrência. Também, através desta competição, a inflação
tende a se reduzir, e o consumidor brasileiro começa a ter
acesso a produtos melhores, com tecnologia mais desenvolvida
e preço adequado. O Brasil, que passou quase dez anos sem
manter contatos objetivos com o mundo financeiro e econômico, retoma sua dimensão e sua importância diante do mercado internacional.
A volta do investimento estrangeiro não ocorre por obra
de simples acaso. O Governo do Brasil tratou de privatizar
empresas estatais que não apresentavam o rendimento esperado. O Governo, já se sabe, envolveu-se demais com iniciativas
próprias do capital privado. Algumas gigantes estatais apresentaram prejuízos vultosos, obrigando a administração federal, ou seja, todos nós, a uma complementação de recursos
cada vez maior e inesgotável. Com esses desvios, deixava-se
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de investir no que é próprio do Estado, e as escolas, as universidades, os hospitais começaram a se deteriorar, junto com
a infra-estrutura de transportes e serviços do País, onde o
saneamento básico perdia a prioridade natural, apesar dos
tempos do cólera.
O processo de priyatização é um capítulo importante da
administração Collor. E de se notar que a própria comunidade,
refratária a princípio, já se conscientizou de sua necessidade.
Mas o Governo foi além e preparou toda uma legislação para
atrair ainda mais investidores e tecnologias; de evidente interesse para o desenvolvimento do País. Abriu as portas do
Brasil para o mundo, procurou, através de mecanismos cambiais, aumentar as exportações e liberou, com os necessários
cuidados, as importações. Além disto, enfrentando todos os
problemas de sua economia interna, concedeu, na hora apropriada, os créditos para a agricultura, que respondeu, rápida
e brilhantemente, ao desafio: neste ano, o Brasil vai colher
uma supersafra, algo em torno de setenta milhões de toneladas
de grãos, que devem trazer, juntamente com a melhoria da
mesa do brasileiro, uma queda nos preços. A área plantada
expandiu-se, e - mais importante - a produtividade aumentou. Este ano, tudo indica, não haverá importação de alimentos básicos no Brasil.
No âmbito da política, o Presidente da República está
mantendo um diálogo constante e profícuo com todas as lideranças partidárias. Recusou-se a fazer barganhas em torno
de projetos. Atendeu, como é de seu dever, às decisões proferidas pelo Poder Judiciário, sem embargo do cumprimento
de suas obrigações na defesa do Erário público, e não teve
dúvidas em renovar o mandato do atual Procurador-Geral
da República, o guardião da ordem jurídica e do regime democrático. A imprensa é absolutamente livre para apurar e divulgar o que bem entender. É do. conhecimento de todos que
as denúncias, envolvendo qualquer pessoa que seja, inclusive,
pessoal de primeiro escalão têm sido objeto de apuração rigorosa pelos órgãos responsáveis e pelo próprio Governo. Nenhuma pergunta fica sem resposta, ninguém é invulnerável,
nem intocável. A transparência é a norma.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é difícil mudar os rumos
de um país acostumado e conformado, há anos, com uma
. burocracia lenta, com uma casta de privilegiados, com as sinecuras empresariais, com a ineficiência estatal, com a falta
de competição entre empresas, com a proteção do Estado
a setores cartoriais. É difícil modificar hábitos que datam
de longo tempo. Os méritos destes dois anos de administração
Collor são muitos. Ele teve a coragem de tentar mudar, de
inovar, de contestar, de mexer com a Nação brasileira.
Mas, a nosso juízo, o principal evento que o Presidente
da República apresentou nestes últimos 24 meses foi a implantação de um novo discurso, de uma nova retórica, de um
novo modelo de Brasil. Hoje, os brasileiros entendem que
é possível retomar o desenvolvimento, que é viável imaginar
o Brasil integrado ao mundo desenvolvido, que é razoável
imaginar o progresso e antever o crescimento. Tivemos e temos problemas, mas o pessimismo está terminando. O futuro,
afinal, está começando, porque uma nova mentalidade empolgou o País e já faz vicejar a esperança onde antes só havia
desalento.
A sociedade começa a perceber que, para pôr a casa
em ordem, é necessário estabelecer prioridades que envolvem
a fixação de metas e o exame das possibilidades de conseguir
os recursos, materiais e humanos, necessários para que se
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atinja o objetivo pretendido. A tarefa de sanear a economia
é uma bom exemplo dessa dificuldade. Tudo tem que ser
feito diante de variadas e múltiplas facetas, desde reformas
fiscais e tributárias adequadas, sem que se descuide do atendimento dos compromissos da dívida externa, da fixação de
alvos para o possível investimento estrangeiro e nacional, até
a necessidade de dimensionar e agir nos setores de saneamento
básico, de ensino, de atendimento às crianças e de socorro
ao se~mento mais miserável da população.
E visível o esforço do Presidente e de sua equipe no
enfrentamento e na solução de tantos problemas, atacados
ao mesmo tempo com habilidade, coragem e determinação.
Com a participação, o debate e a crítica do Congresso Nacional, o Presidente anuncia que espera atacar diversos problemas específicos, mas igualmente importantes. Dentre eles,
devemos destacar a reforma mais profunda do Estado, uma
nova política portuária, a reformulação da lei da propriedade
industrial, a adoção de novos incentivos fiscais para melhorar
a tecnologia disponível aos brasileiros e a criação de medidas
legais destinadas a um maior êxito no combate à corrupção.
O próprio Presidente da República, em pronunciamento
à Nação, enumerou os quatro grandes objetivos perseguidos
nestes dois primeiros anos de seu Governo: o fortalecimento
da democracia, o resgate da dívida social, a modernização
econômica e a moralização do Estado, dentro de um quadro
de melhor eficiência administrativa. É inquestionável o clima
democrático, de convivência harmônica dos opostos no mesmo
ambiente político. Ninguém precisa oprimir ninguém para fazer circular suas idéias. Governo e Oposição debatem, aqui
no Congresso, em clima de total tranqüilidade. As instituições
político-partidárias foram consolidadas na administração Collor. É livre o acesso do cidadão a qualquer dos Três Poderes
da União.
O resgate da dívida social é trabalho ingente, duro e
continuado. O Presidente Collor encontrou um país arruinado
pela recessão de uma década, por um persistente e perverso
processo inflacionário e assolado por uma cultura que tinha
no estrangeiro um adversário em potencial. Apesar disso,
caminhou-se através de diversas obras de saneamento, de
construção de casas próprias e de uma política em defesa
do salário mínimo. Os analfabetos, os desgarrados da sociedade e as crianças têm merecido do Governo Federal especial
atenção. O notável esforço para a construção dos CIAC, apesar da fortíssima oposição que se montou contra este projeto,
é um exemplo da preocupação social do Presidente Collor.
E o esporte, também, figurou entre as preocupações presidenciais. Será inaugurado, no Rio de Janeiro, um CIAC destinado
a reunir jovens do Brasil inteiro que se destaquem na prática
do esporte, para lá receberem informações e desenvolverem
suas aptidões.
Quanto à modernizaão econômica, os fatos são incontestáveis. Com rapidez e eficiência, o Governo conduziu o processo de desestatização, avançou na privatização de estatais,
abriu as portas do Brasil ao investimento estrangeiro e convocou a indústria nacional para competir com novos produtos.
Integrou-se ao Mercosul e buscou a integração com os principais mercados do mundo. Também, com muita rapidez, deu
os estímulos necessários ao setor agrícola, que já responde,
neste ano, com a supersafra. A modernização está em processo, dentro e fora do País. A retomada do diálogo com
o FMI, com o Clube de Paris, com os banqueiros privados
já permite o ingresso de capitais externos. A inflação continua
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a recuar, e a indústria brasileira está sendo compelida a lançar
produtos de melhor tecnologia.
Finalmente, na questão da moraliza~;ão administrativa,
o Brasil está assistindo, em clima de total liberdade, a um
show de acusações, de defesas, de recursos, de explicações
nos mais diferentes níveis da administração. Acabou o tempo
em que não se podia apurar determinada denúncia porque
ela envolvia algum sobrenome poderoso. O espetáculo a que
hoje assistimos, ao mesmo tempo doloroso e assustador, é
parte integrante da realidade nacional e capítulo necessário
do processo de reencontro do País com a democracia e a
liberdade. Tudo é passível de apuração. Tudo, também, é
passível de defesa. Só a Justiça julga. Não há cidadãos acima
de qualquer suspeita. Note-se, entretanto., que corrupção na
máquina pública não é privilégio brasileiro. Ela existe em
todo o mundo, nas suas formas as mais variadas. O que mudou,
no Brasil, e no Brasil do Presidente Collor, foi que as denúncias, livremente divulgadas, passaram a ser apuradas, sendo,
ao mesmo tempo, garantido o direito de defesa ao acusado.
Ninguém é impune nem vítima de arbitrariedade.
O Congresso Nacional deve refletir também sobre sua
atuação, quando se julgam ou se analisam os dois últimos
anos da administração no Brasil. O Presidente da República
encaminhou 332 projetos de lei desde 15 de março de 1990.
Muitos deles ainda não foram discutidos pelas duas Casas.
Sobre eles o Parlamento ainda não decidiu. O exemplo mais
gritante da lentidão do processo legislativo está em que os
projetos contidos no chamado Emendão, destinado a modernizar e agilizar a máquina estatal brasileira e a melhorar as
condições de operação de nossa economia, ainda não foram,
sequer, objeto de discussão.
Ê fácil apontar erros ou equívocos originários do Palácio
do Planalto, mas devemos, nós, Parlamentares, fazer essa
autocrítica. O Congresso caminha,com vagar e deixa, às vezes,
de participar de importantes discussões sobre os rumos do
País.
O Governo Collor, em apenas dois anos de administração, tratou com seriedade o bem público. Vendeu 9.572 imóveis funcionais, incluindo 34 mansões, em Brasília. Entinguiu
vinte e dois órgãos governamentais, entre empresas, fundações e setores inteiros da própria administração direta. Privatizou estatais. Revogou mais de cento e onze mil diplomas
legais que, apesar de não terem função específica, nem razão
de ser, infernizavam a vida do brasileiro.
O Governo do Brasil contratou a construção de mais
de 500 mil casas populares. Mais de 600 bilhões de cruzeiros
foram destinados, em 1991, ao sanemen1:O e ao desenvolvimento urbano. O Brasil transformou-se num exemplo para
o mundo em vacinação; 92% de todas as crianças brasileiras
foram vacinadas contra a poliomielite; 80% delas contra difeteria, coqueluche e tétano. O déficit público, o maior responsável pela inflação, foi reduzido a um terço do que era há
dois anos.
A inflação, que, em 1989, alcançou 1.782%, em 1991
caiu para 480%. O Governo entregou, desde 15 de março
de 1990,93 mil títulos de propriedade a trabalhadores rurais.
Nos últimos dois anos, foram investidos 12 bilhões de dólares
na infra-estrutura. Desde março de 1990, até hoje, mais de
um milhão de novos telefones estão à disposição dos brasileiros. Pela primeira vez na História do Brasil, sabe-se o número exato de funcionários públicos. Em dezembro do ano passado, eles somavam 559.883. O objetivo, agora, é dar treina-
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mento a esses servidores para que possam cumprir bem sua
tarefa de servir ao público. O Governo Collor atendeu a um
antigo reclamo dos ambientalistas: dermarcou a reserva dos
índios Yanomamis, com 94 mil quilômetros quadrados. Esses
números e essas iniciativas constituem o retrato verdadeiro
de uma administração preocupada com a mo~ernidade e capaz
de perseguir os objetivos previamente definidos.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Benedito Domingos.
O Sr. BenedUo Domingos - Nobre Deputado, congratulo-me com V. Ex~ pelo pronunciamento que faz neste momento, em que analisa os dois anos da gestão do nosso Presidente
Fernando Collor de Mello, pessoa imbuída do alto espírito
de servir ao nosso País. Nesse sentido, S. Ex· procura efetuar
medidas não compreendidas por pequena parte da comunidade, talvez porque interesses diversos foram feridos, com
o intuito de fazer do Brasil um País moderno, que se possa
equiparar às nações mais desenvolvidas do Planeta, com uma
mentalidade voltada para o enxugamento de uma grande máquina, tornando-se um Estado leve, moderno e atento às obrigações que tem o dever de cumprir. Por este motivo, quando
os interesses, principalmente de cartéis, de oligopólios econômicos, estão sendo atingidos, a pressão se faz muito acentuada.
Mas tenho certeza de que as medidas que têm sido tomadas
são providências requeridas pela situação em que vivemos.
No entanto, novos dias virão até o final deste Governo. Podemos reafirmar que ocorrerá o inverso do que tem acontecido
com outras administrações, que começaram bem e terminaram
mal: a Nação respirará dias melhores, e o final do Governo
Collor será próspero e feliz para todos os brasileiros.
O SR. PAULO OCTÁVIO - Muito obrigado, nobre amigo Deputado Benedito Domingos, Presidente do PTR, solidário com o Programa de Reconstrução Nacional e aliado de
primeira hora ao Presidente Collor, desde os primeiros momentos de campanha.
Concluo, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Presidente,
Srs. Deputados. O Presidente Fernando Collor está de parabéns ao completar o segundo ano de seu Governo. S. Ex'
enfrentou com coragem, determinação e apurado espírito público dificuldades de toda ordem, resultantes de antigas deformações nacionais e da situação de calamidade em que se encontrava o Estado brasileiro. Não hesitou em enfrentar pessoas ou grupos que tentaram colocar obstáculos à trajetória
modernizadora de sua administração. Não hesitou em mudar
Ministros, quando lhe pareceu necessário. Não hesitou em
buscar acordos e parcerias para alcançar os objetivos maiores
de seu Governo. E comemorou seu segundo aniversário no
Palácio do Planalto em clima de absoluta e total liberdade
democrática no Brasil e de harmonia no seu relacionamento
como o Congresso Nacional.
Muito obrigado
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Presidência
apenas quer comunicar que a sua condescendência e tolerância
com relação ao tempo do discurso do nobre Deputado Paulo
Octávio se deve ao fato de que S. Ex' foi prejudicado pela
ausência de outros oradores, uma vez que estava previsto
para as 12h05 o seu pronunciamento no Grande Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Com a palavra
o nobre Deputado Elísio Curvo.
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o SR. ELÍSIO CURVO (Bloco - MS. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, participo, não
só ao Congresso Nacional, mas a toda a população brasileira,
que Corumbá e Ladário, municípios do Pantanal, foram assolados por uma tempestade, um verdádeiro dilúvio, que causou
a morte de dezenas de pessoas e destruiu uma cidade como
Corumbá, que há dois séculos está plantada no extremo oeste
brasileiro, defendendo o nosso verde-amarelo, sem nunca ter
pedido nada. Agora, essa região está sofrendo muito. Foi
decretado estado de calamidade pública. Aqui do Congresso,
apelo para todos os homens de Governo no sentido de que
venham ajudar-nos transe.
Estivemos em reunião com o Ministro da Ação Social,
Sr. Ricardo Fiúza. S.Ex~, compreensivo, como nordestino e
também sofredor, atendeu-nos e decretou estado de calamidade pública nas regiões de Corumbá e Lqdário por noventa
dias. Aqui do Plenário, quero agradecer a medida e render
minha homenagem ao Ministro Ricardo Fiúza, que quer reconstruir o País.
Outro assunto que me pesa e me dói são as maledicências
proferidas por al&uns. A verdade dita pela metade é pior
do que a mentira. E o caso de um jornal que acusa o Secretário
de Desenvolvimento Econômico, Dr. Egberto Batista. Não
são justas as acusações. Há uma total falta de conhecimento
do assunto. Antes de proferir uma denúncia, deve-se procurar
conhecer os fatos.
O equívoco da matéria está tanto no título da chamada
de primeira como na página 1-7 da "Folha de S. Paulo".
Ambos os títulos erram, porque a Sudam não dá nada, o
que faz é apreciar o cronograma de investimentos após exame
de estudos mercadológicos e econômico-financeiros. O fato
de uma empresa ter um projeto aprovado não significa que
os recursos dos incentivos sejam liberados automaticamente.
Há uma série de condicionamentos que devem ser atendidos
ao longo do projeto. O primeiro deles, por exemplo, exige
que a empresa beneficiada seja transfomada em sociedade
anônima, como determina a lei e que vá aportando recursos
próprios para a Sudam, após as auditorias, autorize a liberação
de montante até igual ao recurso próprio aportado pelo empresário. Caso contrário, qualquer um, sem qualquer qualificação, se candidataria a receber os incentivos fiscais do Finam
e do Finar e se tornaria da noite para o dia empresário.
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e Comércio, também nessa mesma proporção. A Perdigão
da Amazônia S.A. também teve o seu projeto aprovado, em
janeiro de 1989. Trinha capital social que representava 0,02%
do investimento e 0,07% do capital próprio programado, e
os recursos próprios do projeto correspondiam a 25% do investimento total. Hoje não se discute a realidade que é a Perdigão
da Amazônia S.A. Ocorre que pelo regulamento fixado em
decreto do Exmo. Sr. Presidente da República "os pedidos
de vista formulados pelos Conselheiros relativamente a processos incluídos em pauta das reuniões do CONDEL e da
SUDAM e do Conselho de Administração da Suframa, serão
formulados mediante requerimento fundamentado antes de
iniciado o processo de votação. Em caso de deferimento do
pedido, a juizo do Conselheiro que estiver presidindo a reunião, será interrompida a fase de debates, devendo a matéria
ser automaticamente reincluída como último assunto da Ordem do Dia da mesma sessão". Daí por que os conselheiros
recebem cópia da pauta da reunião com antecedência.
O Secretário do Desenvolvimento Regional, Dr. Egberto
Batista, que se encontra hoje, a serviço, no Japão, tentando
oficializar as ZPEs no Brasil, explicou, por telefone, que defendeu a aprovação do projeto com base no parecer técnico
da Sudam. Afinal, como Presidente do Condel e da Sudam,
sua função é defender a pauta e colocar em votação o pedido
de concessão de incentivos fiscais. No caso específico da Frigopesca, S.Ex! foi acusado injustamente. O projeto da empresa
recebeu voto favorável de vinte conselheiros. Esse conselho
é formado por 21 membros. Ora, Srs. Deputados, se vinte
conselheiros aprovam, por que S.Ex~ iria contra? Então, estão
todos equivocados? Não; é apenas um projeto que se aprovou.
A liberação será a posteriori, diante de condições de garantia
que essa empresa dará. No entanto, quero patente que a
empresa Frigopesca, que teve o seu projeto aprovado, não
teve seu financiamento concedido. São duas coisas distintas.
É um projeto prioritário para o Amazonas. O barco Frigopesca dará condições de armazenar cem}oneladas de pescado,
salvando, com isso, aquela população. E um projeto pioneiro.

É absolutamente norma que empresas com capital social
baixo tenham projetos aprovados. Todas as empresas que
pleiteam incentivos fiscais somente incorporam os recursos
próprios para o aumento de capital proporcionalmente e na
medida em que são liberados os incentivos fiscais, daí o capital
inicial ser mais baixo. Temos vários exemplos dessa proporção
de capitais mais baixos em relação a empréstimos.

O Brasil tem de partir para a execução desses projetos
que são pioneiros e prioritários para as suas regiões. Acho
uma leviandade a forma pela qual o Secretário do Desenvolvimento Regional foi acusado. Não podemos compactuar com
essa acusação. Sempre digo: a verdade dita pela metade é
pior do que a mentira. Essas maledicências não podem cntinuar. O Governo que aí está quer acertar. O Presidente Collor
tem exonerado os Ministros que não estão à altura, que erraram. As indicações foram feitas com o objetivo de asertar.
Os erros atuais são de antanho, estão inseridos na Constituição
de 1988. Houve equívocos brutais dos Constituintes, e estamos
pagando por esses equívocos.

E absolutamente normal que empresas com capital social
baixo tenham projetos aprovados. Todas as empresas que
pleiteam incentivos fiscais somente incorporam os recursos
próprios para o aumento de capital proporcionalmente e na
medida em que são liberados os incentivos fiscais, daí o capital
inicial ser mais baixo. Temos vários exemplos dessa proporção
de capitais mais baixos em relação a empréstimos.
Vejamos, por exemplo, a Sadia Mato Grosso S.A. O
seu capital inicial, quando a empresa teve projeto aprovâdo
pela Sudam, em 1984, correspondia a 0,05% do investimento
total de 0,17% do capital próprio programado, e os recursos
totais programados correspondiam a 25% do investimento
total. Outro exemplo é a Sadia Agro-Vila S.A. - Indústria

Concito todos os Parlamentares a que deIxem essas acusações infudadas e o radicalismo. Vamos partir para soerguer
o Brasil dentro das normas que queremos. Somos todos honrados. Ninguém precisa mentir para surgir. O líder surge por
si mesmo. O líder quer surgir da calúnia tem vida curta. Sempre digo: a miséria é indivisível e ninguém quer a outra metade.
O que o Governo Collor quer é dividir riqueza. Defendo
o Secretário Egberto Batista porque o conheço desde muitos
anos. Sei da sua honestidade, da sua capacidade e até onde
S.Ex· quer levar este nosso Brasil, levando o desenvolvimento
aos Estados menos favorecidos, levando o desenvolvimento
a regiões em que houve desequilíbrio. A natureza odeia o
desequilíbrio, assim como nós, seres humanos.
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Então, aqui está um esclarecimento que acho justo. Não
estou sendo radical ou querendo defender o Secretário Egberto Batista porque sou homem do Governo. Defendo tudo
aquilo que é justo, como defendo a Oposição nas suas reinvidicações quando justas. Estou aqui como Parlamentar pela primeira vez para defender tudo aquilo que vier em prol do
desenvolvimento do meu Brasil.
Neste instante, Sr. Presidente ao terminar concito os Srs.
Ministros e Parlamentares a que ajudem o meu Pantanal,
uma região que defendeu o Brasil na Guerra do Paraguai.
O verde-amarelo foi defendido ali por pantaneiros. Depois
de duzentos anos vimos ao Governo Federal pedir ajuda por
causa de uma catástrofe. Creio que seremos atendidos. Deixou
aqui o meu muito obrigado pela compreens~ío a todos aqueles
que forem solidários com o povo do Pantanal.

VII

ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.
o SR. PRESIDENTE (Adylson Morrta) - Encerro a
Sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia
23, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE JANEIRO 1992

Data Dia
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Hora

Nome

23

2&-feira 15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

Chico Vigilante
Germano Rigoto
José Fanclio
Sérgio Guerra
Pauderney Avalino
Mauro Borges
Valter Pereira
Maurici Mariano
Ronaldo Caiado

24

38 -feira 18:10
18:35

Armando Costa
Dejandir Dalpasquale

25

48 -feira 18:10
18:35

Edi Siliprandi
Giovanni Queiroz

26

58 -feira 18:10
18:35

Tony Gel
Euclydes Mello

'l:l

6"-feira 10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

André Benassi
Roberto Valadão
J6rio de Barros
Tadashi Kuriki
Valdir Ganzer
Angela Amin
A1acid Nunes
Neuto de Conto
Delcino Tavares

30

2"-feira 15:00
15:25
15:50
16:15

Fetter Júnior
Miguel Arraes
Luiz Carlos Santos
José Mucio Monteiro

16:40
17:05
17:30
17:55
18:20
31

38 -feira 18:10
18:35

Eurides Brito
Alcides Modesto
Renato Jhonsson
José Vicente Brizola
João Fagundes
Pedro Correa
Eduardo Moreira

(ENCERRA-SE A SESSÃO ÀS 11 HORAS E 47
MINUTOS.)
Resenha de ofícios expedidos relativos à requerimento de
informação
Ofício n9
PS/RI 162/92, de 17-2-92, ao Ministério da Agricultura
e Reforma Agrária, reiterando os termos do Ofício PS/RI
n9 1670/91, referente ao RI n9 822, de 1991, de autoria do
Deputado José Dirceu.
PS/RI 163/92, de 17-2-92, ao Ministério da Infra-Estrutura, encaminhando cópia do RI n 9 1047, de 1991, de autoria
do Deputado Orlando Pacheco, sobre viagens ao exterior por
funcionários dos órgãos que especifica.
PS/RI 164/92, de 17-2-91, ao Deputado Vladimir Palmeira, encaminhando cópia do Aviso n9 96/GM, de 10-2-92, do
Ministério da Saúde, com esclarecimentos sobre os quesitos
contantes do RI n9 173, de 1991.
PS/RI 166/92, de 17-2-92, ao Deputado Fábio Feldamann,
encaminhando cópia do Aviso n9 123-AL/SG, de 10-2-92, da
Secretária-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso n9 8, de 30-1-92, da Secretaria do Meio Ambiente,
com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9
412, de 1991.
PS/RI 167/92, de 17-2-92, ao Deputado Raul Pont, encaminhando cópia do Aviso n9 130, de 31-1-92, do Ministério
da Educação, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 496, de 1991.
PS/RI 168/92, de 17-2-92, ao Deputado Paulo Ramos,
encaminhando cópia do Aviso DCN/6/PDEF LOO 00, de
20-1-92, do Ministério das Relações Exteriores, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 553, de 1991.
PS/RI 169/92, de 17-2-92, ao Deputado Chico Vigilante,
encaminhando cópia do Aviso n9 87/GM, de 5-2-92, do Ministério da Saúde, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 596, de 1991.
PS/RI 170192, de 17-2-92, à Deputada Luci Choinacki,
encaminhando cópia do Aviso n9 95-AL/SG, de 31-1-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Ofício n 9 2, de 2-1-92, da Secretaria do Desenvolvimento
Regional, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n9 681, de 1991.
PS/RI 171192, de 17-2-92, ao Deputado Luiz Gushiken,
encaminhando cópia do Aviso n9 33-AL/SG, de 10-1-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso n9 746, de 18-12-91, do Ministério da Agricultura
e Reforma Agrária, com esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n9700, de 1991.
PS/RI 172/92, de 17-2-92, ao Deputado Pedro Tonelli,
encaminhando cópia do Aviso n9 220/GMEFP, de 3-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 706, de 1991.
PS/RI 173/92, de 17-2-92, à Deputada Sandra Starling,
encaminhando cópia do Aviso n9 107-AL/SG, de 5-2-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso n 9 170, de 24-1-92, do Ministério da Economia,
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Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n" 735, de 1991.
PS/RI 174/92, de 17-2-92, ao Deputado Valdemar Costa,
encaminhando cópia do Aviso GM/n 9 2053, de 5-2-92, do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com esclarecimentos complementares sobre os quesitos constantes do RI
n9 746, de 1991.
PSIRI 175/92, de 17-2-92, à Deputada Sandra Starling,
encaminhando cópia do Aviso n9 88/92-GM, de 4-2-92, do
Ministério da Infra-Estrutura, com esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n 9 748, de 1991.
PS/RI 176/92, de 17-2-92, ao Deputado Nilmário Miranda, encaminhando cópia do Aviso n9 222/GMEFP, de 3-2-92,
do Ministério da Economia, Fazenda e' Planejamento, com
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n 9 756,
de 1991.
PSIRI 177/92, de 17-2-92, ao Deputado José Felinto, encaminhando cópia do Aviso n9 70IMJ/GM, de 31-1-92, do Ministério da Justiça, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 759, de 1991.
PS/RI 178/92, de 17-2-92, ao Deputaçlo Sidney de Miguel,
encaminhando cópia do Aviso n 9 123-ALlSG, de 10-2-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso n 9 8, de 30-1-92, da Secretaria do Meio Ambiente,
com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n 9
761, de 1991.
PS/RI 179/92, de 17-2-92, ao Deputado Roberto Franca
Filho, encaminhando cópia do Aviso n 9 309IMEFP, de 14-2-92,
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n 9 771,
de 1991.
PS/RI 180/92, de 17-2-92, ao Deputado José Cícote, encaminhando cópia do Aviso n 9 89/92-GM, de 4-2-92, do Ministério da Infra-Estrutura, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n 9 779, de 1991.
PSIRI 181/92, de 17-2-92, ao Deputado Ernesto Gradella,
encaminhando cópia do Aviso n9 112/92-GM, de 5-2-92, do
Ministério da Infra-Estrutura, com esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n 9 800, de 1991.
PS/RI 182/92, de 17-2-92, ao Deputado Amaury Müller,
encaminhando cópia do Aviso n9 193/GMEFP, de 29-1-92,
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n 9 802,
de 1991.
PS/RI 183/92, de 17-2-92, ao Deputado Roberto Franca,
encaminhando cópia do Aviso n9 2211GMEFP, de 3-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n 9 803, de 1991.
PS/RI 184/92, de 17-2-92, ao Deputado José Cicote, encaminhando cópia do A viso n 9 217/GMEFP, de 3-2-92, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclareciemntos sobre os quesitos constantes do RI n? 838, de 1991.
PSIRI 185/92, de 17-2-92, ao Deputado Rubens Bueno,
encaminhando cópia do Aviso n 9 93-ALlSG, de 31-1-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso n 9 26, de 17-1-92, do Ministério da Ação Social,
com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n 9
852, de 1991.
PS/RI 186/92, de 17-2-92, ao Deputado Adroaldo Streck,
encaminhando cópia do Aviso n9 32/GMEFP, de 9-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com escla,recimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 867, de 1991.
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PS/RI 187/92, de 17-2-92, ao Deputado Osvaldo Melo,
encaminhando cópia do Aviso n? 95/GM, de 10-2-92, do Ministério da Saúde, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n 9 869, de 1991.
PS/RI 188/92, de 17-2-92, ao Deputado José Dirceu, encaminhando cópia do Aviso n9 111-ALlSG, de 6-2-92, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia da
CP n9 13, de 3-2-92, da Vice-Presidência da República, com
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n 9 870,
de 1991.
PSIRI 189/92, de 17-2-92, ao Deputado Sigmaringa Seixas, encaminhando cópia do Aviso n 9 224/GMEFP, de 3-2-92,
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n? 890,
de 1991.
PS/RI 190/92, de 17-2-92, ao Deputado Adão Pretto, encaminhando cópia do Aviso n? 122-ALlSG, de 10-2-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso n 9 42, de 31-1-92, do Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n? 917, de 1991.
PS/RI 191192, de 17-2-92, à Deputada Luci Choinacki,
encaminhando cópia do Aviso n9 122-ALlSG, de 10-2-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso n 9 42, de 31-1-92, do Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n 9 917, de 1991.
PSIRI 192/92, de 17-2-92, à Deputada Luci Choinacki,
encaminhando cópia do Aviso n? 96-ALlSG, de 31-1-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso n 9 32, de 23-1-92, do Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n 9 918, de 1991.
PS/RI 193/92, de 17-2-92, ao Deputado Adão Pretto, encaminhando cópia do Aviso n9 96-ALlSG, de 31-1-92, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso n 9 32, de 23-1-92, do Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 918, de 1991.
PS/RI 194/92, de 17-2-92, ao Deputado Fábio Feldmann,
encaminhando cópia do Aviso n 9 111/92-GM, de 5-2-92, do
Ministério da Infra-Estrutura, com esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n" 920, de 1991.
PS/RI 197/91, de 17-2-92, ao Deputado Fábio Feldman,
encaminhando cópia do Aviso n 9 126-ALlSG, de 12-2-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Ofício n 9 79, de 3-2-92, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n9 952, de 1991.
PSIRI 198/92, de 17-2-92, ao Deputado Eduardo Jorge,
encaminhando cópia do Aviso nº 831GM de 5-2-92, do Ministério da Saúde, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nl' 956, de 1991.
PS/RI 199/92, de 17-2-92, à Deputada Luci Choinacki,
encaminhando cópia do Aviso n9 97/ALlSG, de 31-1-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso nº 37, de 29-1-92, do Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n? 962, de 1991.
PS/RI 200/92, de 17-2-92, ao Deputado Jackson Pereira,
encaminhando cópia do Aviso nº 94-ALlSG, de 31-1-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
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do Ofício n9 8, de 28-1-92, da Secretaria de Desenvolvimento
Regional, com esclarecimentos sobre os qm:sitos constantes
do RI n9 964, de 1991.
PS/RI 201/92, de 17-2-92, ao Deputado Rubens Bueno,
encaminhando cópia do Aviso n9 225/GMEFP, de 3-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RJ[ n9 965, de 1991.
PS/RI 202/92, de 17-2-92, ao Deputado Paulo Bernardo
Silva, encaminhando cópia do Aviso n9 286/GMEFP, de
12-2-92, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejanto,
com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9
966, de 1991.
PS/RI 203/92, de 17-2-92, ao Deputado Hélio Bicudo,
encaminhando cópia do Aviso n9 215/GMEFP, de 3-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n 9 998, de 1991.
PS/RI 204/92, de 17-2-92, ao Deputado Hélio Bicudo,
encaminhando cópia do Aviso n° 285/MEFP, de 12-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 998, de 1991. '
PS/RI 205/92, de 17-2-92, ao Deputado Hélio Bicudo,
encaminhando cópia do Aviso n9 104-ALlSG, de 4-2-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Ofício n9 12, de 30-1-92, da Secretaria do Desenvolvimento
Regional, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n9 999, de 1991.
PS/RI 206/92, de 17-2-92, ao Deputado Hélio Bicudo,
encaminhando cópia do Aviso n9 112-ALlSG, de 6-2-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso n9 19, de 27-1-92, do Ministério do Exército, com
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 1.003,
de 1991.
.PS/RI 207/92, de 17-2-92, ao Deputado Pedro Tonelli,
encaminhando cópia do Aviso tt 86/GM, de 5-2-92, do Ministério da Saúde, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 1.014, de 1991.
. PS/RI 208/92, de 17-2-92, ao Deputado Edmar Moreira,
encaminhando cópia do Aviso n9 81/GM, de 5-2-92, do Ministério da Saúde, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 1.015, de 1991.
PS/RI 209/82, de 17-2-92, ao Deputado Paulo Hartung,
encaminhando cópia do Aviso n9 216/GMEFP, de 3-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 1.019, de
1991.
PS/Rl21O/92, de 17-2-92, ao Deputado Sidney de Miguel,
encaminhando cópia do Aviso DEMA/SRC/10/SMAN 00, de
6-2-92, do Ministério das Relações Exteriores, com esclarecimentos complementares sobre os quesitos constantes do RI
n9 1.020, de 1991.
PS/RI 211/92, de 17-2-92, ao Deputado Laire Rosado, encaminhando cópia do Aviso n9 90/92-GM, de 4-2-92,
do Ministério da Infra-Estrutura, com esclarecimentos sobre
os quesitos constantes do RI n9 1.027, de 1991.
PS/RI 212/92, de 17-2-92, ao Deputado Jair Bolsonaro,
encaminhando cópia do Aviso n9 114/92-GM, de 5-2-92, do
Ministério da Infra-Estrutura, com esclaredmentos sobre os
quesitos constantes do RI n9 1.036, de 1991.
PS/RI 213/92, de 17-2-92, ao Deputado Jair Bolsonaro,
encaminhando cópia do Aviso n° 213/GMEFP, de 3-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 1.037, de
1991.
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PS/RI 214/92, de 17-2-92, ao Deputado Jair Bolsonaro,
encaminhando cópia do Aviso n9 284/MEFP, de 12-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 1.037, de
1991.
PS/RI 215/92, de 17-2-92, ao Deputado Alcides Modesto,
encaminhando cópia do Aviso n9 109/92-GM, de 5-2-92, do
Ministério da Infra-Estrutura, com esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n9 1.040, de 1991.
PS/RI 216/92, de 17-2-92, ao Deputado Laerte Bastos,
encaminhando cópia do Aviso n9 110/92-GM, de 5-2-92, do
Ministério da Infra-Estrutura, com esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n9 1.044, de 1991.
PS/RI 217/92, de 17-2-92, ao Deputado Ubiratan Aguiar,
encaminhando cópia do Aviso n9 218/GMEFP, de 3-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos complementares sobre os quesitos constantes do
RI n9 1.048, de 1991.
PS/RI 218/92, de 17-2-92, ao Deputado Maurílio Ferreira
Lima, encaminhando cópia do Aviso n9 83/GM, de 5-2-92,
do Ministério da Saúde, com esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n9 1.051, de 1991.
PS/RI 219/92, de 17-2-92, ao Deputado Maurílio Ferreira
Lima, encaminhando cópia do Aviso n9 108-ALlSG, de 5-2-92,
da Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia
cópia do Aviso n 9 31, de 23-1-92, do Ministério da Agricultura
e Reforma Agrária, com esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n9 1.052, de 1991.
PS/RI 220/92, de 17-2-92, ao Deputado Ricardo Moraes,
encaminhando cópia do Aviso n9 108/92-GM, de 5-2-92, do
Ministério da Infra-Estrutura, com esclarecimentos sobre os
quesitos constantes do RI n 9 1.054, de 1991.
PS/RI 221/92, de 17-2-92, à Deputada Beth Azize, encaminhando cópia do Aviso n9 85/GM, de 5-2-92, do Ministério
da Saúde, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n9 1.058, de 1991.
PS/RI 222/92, de 17-2-92, ao Deputado José Fortunati,
encaminhando cópia do Aviso n9 271/GMEFP, de 7-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 1.061, de
1991.
PS/RI 224/92, de 17-2-92, ao Deputado José Dirceu, encaminhando cópia do Aviso n9 105-ALlSG, de 4-2-92, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia do
Aviso n 9 32, de 29-1-92, do Ministério da Ação Social, com
esclaxecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 1.068,
de 1991.
PS/RI 225/92, de 17-2-92, à Presidência da Câmara dos
Deputados, encaminhando cópia do Aviso n 9 270/GMEFP,
de 7-2-92, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n9 1.070, de 1991, de autoria do Deputado Roberto Cardoso
Alves.
PS/RI 226/92, de 17-2-92, ao Deputado Miguel Arraes,
encaminhando cópia do Aviso n9 219/GMEFP, de 3-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos sobre os quesitos constante do RI n9 1.073, de
1991.
PS/RI 227/92, de 17-2-92, ao Deputado José Felinto, encaminhando cópia do Aviso n9 113/92-GM, de 5-2-92, do Ministério da Infra-Estrutura, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 1.882, de 1991.
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PS/RI 228/92, de 21-2-92, ao Deputado Flávio Rocha,
encaminhando cópia do Aviso n9 312/MEFP, de 17-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclareciemntos sobre os quesitos constantes do RI n9 891, de 1991.
PS/RI 229/92, de 18-2-92, ao Deputado Lourival Freitas, encaminhando cópia do Aviso n9 102-AL/SG, de 4-2-92,
da Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia
cópia do Aviso n? 98, de 27-1-92, da Secretaria da Administração Federal, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 973, de 1991.
PS/RI 230/92, de 18-2-92, ao Deputado Francisco Silva,
encaminhando cópia do Aviso n9 130-ALlSG, de 17-2-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Ofício n9 1.201, de 11-2-92, do Gabinete Pessoal da Presidência da República, com esclarecimentos sobre os quesitos
constantes d_o RI n 9 8}9, de 1991.
PS/RI n? 231/92, à Deputada Sandra Starling, encaminhando
cópia do Aviso n? 131-ALlSG, de 17-2-92, da Secretaria-Geral
da Presidência da República, que envia cópia do Aviso n9
218, de 12-2-92, da Secretaria da Administração Federal, com
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 839,
de 1991.
PS/RI n9 232/92, de 18-2-92, à Deputada Maria Laura,
encaminhando cópia do Aviso n9 131-ALlSG, de 17-2-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso n? 218, de 12-2-92, da Secretaria da Administração
Federal, com esclarecimnetos sobre os quesitos constantes
do RI n? 839, de 1991.
PS/RI 233/92, de 18-2-92, ao Deputado Wilson Campos,
encaminhando cópia do Aviso n? 92-ALlSG, de 31-1-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Ofício n? 9, de 28-1-92, da Secretaria do Desenvolvimento
Regional, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n9 848, de 1991.
PS/RI n? 234/92, de 18-2-92, ao Deputado Jackson Pereira, encaminhando cópia do Aviso n? 174, de 13-2-92, do Ministério da Educação, com esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n° 938, de 1991.
PS/RI n? 235/92, de 18-2-92, ao Deputado Chico Vigilante, encaminhando cópia do Aviso GM/n 9 2.055, de 6-2-92,
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos RI n?S 873, 900,
902,913,981 e 983, todos de 1991.
PS/RI n? 236/92, de 18-2-92, ao Deputado Fábio Feldmann, encaminhando cópia do Aviso n? 132/ALlSG, de
17-2-92, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que
envia cópia do Aviso n9 39, de 7-2-92, do Ministério do Exército, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI
n? 1.008, de 1991.
PS/RI n9 237/92, de 18-2-92, ao Deputado José Fortunati,
encaminhando cópia do Aviso GM/n 9 2.056, de 6-2-92, do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 1.031, de 1991.
PS/RI n9 238/92, de 18-2-92, ao Deputado José Felinto,
encaminhando cópia do Aviso n9 080/GM, de 5-2-92, do Ministério da Saúde, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n? 1.035, de 1991.
PS/RI n9 239/92, de 18-2-92, à Deputada Beth Azize,
encaminhando cópia do Aviso n9 214/GMEFP, de 3-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 1.059, de
1991.

Março de 1992

PS/RI n9 240/92, de 21-2-92, ao Deputado Sérgio Arouca,
encaminhando cópia do Aviso n9 3231MEFP, 17-2-92, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n? 955, de 1991.
PS/RI n? 241/92, de 21-2-92, ao Deputado Ernesto Gradelia, encaminhando cópia do Aviso n? 3241MEFP, de 17-2-92,
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n? 1.038,
de 1991.
PS/RI n? 242/92, de 21-2-92, ao Deputado Ronaldo Caiado, encaminhando cópia do Aviso n? 3341MEFP, de 19-2-92,.
do Ministéüo da Economia, Fazenda e Planejamento, com
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9 1.074,
de 1991.
PS/RI n9 243/92, de 24-2-92, ao Deputado Paulo Paim,
encaminhando cópia do Aviso n? 355/MEFP, de 21-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos complementares sobre os quesitos constantes do
RI n? 996, de 1991.
PS/RI n9 244/92, de 24-2-92, à Presidência da Câmara
dos Deputados, encaminhando cópia do Aviso n? 126/92-GM,
de 11-2-92, do Ministério da Infra-Estrutura, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n? 1.082, de 1991,
de autoria do Deputado José Felinto.
PS/RI n? 247/92, de 25-2-92, ao Deputado José Dirceu,
encaminhando cópia do Aviso n? 149-ALlSG, de 24-2-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Ofício n? 98, de 13-2-92, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n9 816-, de 1991.
PS/RI n? 248/92, de 25-2-92, ao Deputado Carlos Cardinal, encaminhando cópia do Aviso n? 148-ALlSG, de 24-2-92,
da Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia
cópia do Aviso n9 28, de 10-2-92, da Secretaria da Cultura,
com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n9
634, de 1991.
PS/RI n9 249/92, de 25-2-92, ao Deputado Paulo Ramos,
encaminhando cópia do Aviso n9 150-ALlSG, de 24-2-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Ofício n 9 560, de 11-2-92, do Estado-Maior das Forças
Armadas, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes
do RI n9 846, de 1991.
PS/RI n9 250/92, de 25-2-92 ao Deputado José Dirceu,
encaminhando cópia do Aviso n9 154-ALlSG, de 24-2-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Ofício n9 107, de 18-2-92, da Secretaria da Ciência e Tecnologia, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI n° 894, de 1991.
PS/RI n9 251/92, de 25-2-92, ao Deputado Hélio Bicudo,
encaminhando cópia do Aviso no 151-ALlSG, de 24-2-92, da
Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia cópia
do Aviso n? 10, de 11-2-92, da Secretaria do Meio Ambiente,
com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n°
999. de 1991.
PS/RI n9 252/92, de 25-2-92, ao Deputado Giovanni Queiroz, encaminhando cópia do Aviso n? 152-AL/SG, de 24-2-92,
da Secretaria-Geral da Presidência da República, que envia
cópia do Aviso n9 68, de 13-2-92, do Ministério da Agricultura
e Reforma Agrária, com esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI n9 1.025, de 1991.
PS/RI n9 253/92, de 27-2-92, ao Deputado Eraldo Tinoco,
encaminhando cópia do Aviso n9 358/MEFP, de 24-2-92, do
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Ministério da economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI n° 692, dc 1991.
PS/RI no 254/92, de 27-2-92, ao Deputado DeIcino Tavares, encaminhando cópia do Aviso no 3561MEFP, de 24-2-92,
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI no 739,
de 1991.
PS/RI no 255/92, de 27-2-92, ao Deputado Ronaldo Perim,
encaminhando cópia do Aviso GM/no 2.109, de 21-2-92, do
Ministério do Trabalho e da Previdência Sodal, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI no 766, de 1991.
PS/RI no 256/92, de 27-2-92, à Deputada Cidinha Campos,
encaminhando cópia do Aviso GM/no 186, de 21-2-92, do
Ministério da Educação, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI no 853, de 1991.
PS/RI no 257/92, de 27-2-92, ao Deputado Chico Vigilante, encaminhando cópia do Aviso GMln9 2.108, de 21-2-92,
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos RI no5 904 e 976,
de 1991.
PS/RI no 258/92, de 27-2-92, ao Deputado Paulo Portugal,
encaminhando cópia do Aviso no 357/MEJPP, de 24-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI no 937, de 1991.
PS/RI no 259/92, de 27-2-92, ao Deputado Eduardo Jorge,
encaminhando cópia do Aviso GM/n o 2.107, de 21-2-92, do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI no 957, de 1991.
PS/RI no 260/92, de 27-2-92, à Deputada Luci Choinacki,
encaminhando cópia do Aviso no 115/GM, de 20-2-92, do
Ministério da Saúde, com esclarecimentos sobre os quesitos
constantes do RI no 960, de 1991.
PS/RI no 261192, de 27-2-92, à Deputada Luci Choinacki,
encaminhando cópia do Aviso GM/no 2.112, de 21-2-92, do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI no 961, de 1991.
PS/RI no 262/92, de 27-2-92, ao Deputado Fernando Bezerra Coelho, encaminhando cópia do Aviso no 3611MEFP,
de 25-2-92, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do
RI no 963, de 1991.
PSIRI nº 263/92, de 27-2-92, ao Deputado Chico Vigilante, encaminhando cópia do Aviso GM/n'1 2.106 de 21-2-92
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social com escla~
recimentos sobre os quesitos constantes do RI no 9ch, de 1991.
PSIRI no 264/92, de 27-2-92, ao Deputado João Mellão
Neto, encaminhando cópia do Aviso TIlO 04/GM-7/11, de
13-1-92, do Ministério da Aeronáutica, com esclarecimentos
sobre os quesitos constantes do RI nº 1.009, de 1991.
PS/RI 265/92, de 27-2-92, à Deputada Cidinha Campos,
encaminhando cópia do Aviso GM/no 2.111, de 21-2-92, do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.013, de 1991.
PS/RI n° 266/92, de 27-2-92, ao Deputado Eraldo Trindade, encaminhando cópia do Aviso no 363!MEFP, de 25-2-92,
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com
esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.023,
de 1991.
PS/RI no 267/92, de 27-2-92, ao Deputado Luiz Carlos
Hauly, encaminhando cópia do Aviso no 362/MEFP, de
25-2-92, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
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com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI no
1.026, de 1991.
PSIRI no 268/92, de 27-2-92, ao Deputado Valdenor Guedes, encaminhando cópia do Aviso GMlno 2.110, de 21-2-92,
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.041, de
1991.
PSIRI no 269/92, de 27-2-92, à Deputado Beth Azize,
encaminhando cópia do Aviso no 365/MEFP, de 25-2-92, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, com esclarecimentos complementares sobre os quesitos constantes do
RI n° 1.059, de 1991.
PS/RI no 270/92, de 27-2-92, ao Deputado Augusto Carvalho, encaminhando cópia do Aviso GM/n° 2.113, de 21-2-92,
do Ministério do Trabalho e da Preevidência Social, com esclarecimentos sobre os quesitos constantes do RI nº 1.065, de
1991.

COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
Ata da Reunião para eleição do
Presidente e dos Vice-Presidentes
Aos dezenove dias do mês de março de mil novecentos
e noventa e dois, às quinze horas e vinte e sete minutos,
na Sala no 1 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se
a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação para a
eleição do novo Presidente e Vice-Presidentes, sob a Presidência do Senhor Deputado João Natal - Presidente desta
reunião nos termos regimentais - , presentes os Senhores
Membros Titulares Deputados Antônio dos Santos, Jesus Tajra, Ciro Nogueira, Messias Góis, Paes Landim, Raul Belém,
Roberto Magalhães, Tourinho Dantas, João Rosa, José Dutra, José Luiz Clerot, José Thomaz Nonô, Luiz Carlos Santos,
Luiz Soyer, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Renato Vianna,
Francisco Evangelista, Vital do Rêgo, Adylson Motta, Ibrahim Abi-Ackel, Israel Pinheiro, Moroni Torgan, Osvaldo Melo, Sigmaringa Seixas, Hélio Bicudo, José Genoíno, Sandra
Starling, Gastone Righi, Mendes Botelho, Robson Tuma, Wilson Müller, José Maria Eymael, Rodrigues Palma, Benedito
Domingos, Luiz Piauhylino, e os Suplentes, Deputados Alberto Goldman, Antônio de Jesus, Felipe Neri, Luiz Tadeu Leite,
Nestor Duarte, Ubiratan Aguiar, Valter Pereira, Hugo Biehl,
José Lourenço, Paulo Silva, José Dirceu e Jair Bolsonaro.
Foi registrada a ausência dos Senhores Deputados Átila Lins,
Benedito de Figueiredo, Cleonâncio Fonseca, Paulo Marinho,
Ricardo Murad, Toni Gel, Mendes Ribeiro, Ulysses Guimarães, Dércio Knop, Edi Siliprandi, Sérgio Cury, Edevaldo
Alves da Silva, Gerson Peres, Pris~o Viana, Jutahy, Júnior,
Edésio Passos, Carlos Kayath, Nelson Trad, Irani Barbosa,
Wanda Reis, Pedro Valadares e Haroldo Lima. O Deputado
Benedito de Figueiredo teve sua ausência justificada. Abertura: Havendo número regimental, o Sr. Presidente declarou
aberta a reunião e cumprimentou os demais membros da Comissão pelo desempenho na sessão legislativa anterior, principalmente em função da natureza das proposições aqui apreciadas e do volume de trabalho. Enalteceu também o auxílio
prestado pelos funcionários deste órgão técnico. Em seguida,
o Deputado Luiz Carlos Santos parabenizou o SI. Presidente
pela condução da Comissão durânte o seu mandato e os parti-
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dos que acordaram sobreo.os candidatos e serem sufragados
em eleição para esta sessão legislativa: José Luiz Clerot e
João Rosa para Presidente e 19 Vice-Presidente, respectivamente, indicados pelo PMDB; Vital do Rêgo para 29 VicePresidente, indicado pelo PDT; e Ciro Nogueira para 39 VicePresidente, indicado pelo Bloco Parlamentar formado por
esidente constatou o registro das candidaturas, em conformidade com o apontado pelo Deputado Luiz Carlos Santos,
convidando este, juntamente com o Deputado José Maria
Eymael, para servirem como escrutinadores, e o Deputado
Luiz Soyer para secretariar os trabalhos. Este último reiterou
os cumprimentos ao Presidente pelo seu desempenho durante
o ano legislativo que se passou. Em seguida, na qualidade
de Secretário, procedeu à chamada dos senhores Deputados
para a votação. Votaram os Senhores Deputados Titulares
Antônio dos Santos, Ciro Nogueira, Jesus Tajra, Messias
Góis, Paes Landim, Raul Belém, Roberto Magalhães, Tourinho Dantas, João Natal, João Rosa, José Dutra, José Luiz
Clerot, Luiz Carlos Santos, Luiz Soyer, Nelson Jobim, Nilson
Gibson, Renato Vianna, Francisco Evangelista, Vital do Rêgo, Adylson Motta, Ibraim Abi-Ackel, Israel Pinheiro, Moroni Torgan, Osvaldo Melo, Sigmaringa Seixas, Hélio Bicudo,
José Genoíno, Sandra Starling, Gastone Righi, Mendes Botelho, Wilson Müller, José Maria Eymael, Rodrigues Palma,
Benedito Domingos, Luiz Piauhylino, e os Suplentes, Deputados Antônio de Jesus, Felipe Neri, Luiz Tadeu Leite, Valter
Pereira, José Lourenço e José Dirceu, num total de quarenta
e um votantes. Para Presidente, o Deputado José Luiz Clerot
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recebeu 39 votos e o Deputado Ulysses Guimarães, 2. Para
19 Vice-Presidente, o Deputado João Rosa recebeu 37 votos,
tendo sido registrados 4 votos em branco. Para 29 Vice-Presidente, o Deputado Vital do Rêgo recebeu 39 votos, sendo
2 em branco. Para 39 Vice-Presidente, o Deputado Ciro Nogueira recebeu 37 votos, sendo 4 em branco. A seguir, foi
proclamado o resultado e empossado o Deputado José Luiz
Clerot como Presidente, que nesta qualidade empossou o Deputado João Rosa como 19 Vice-Presidente; Vital do Rêgo
como 29 Vice-Presidente; e Ciro Nogueira como 39 Vice-Presidente. O Deputado Nilson Gibson, em nome do PMDB,
cumprimentou os empossados, enaltecendo as suas qualidades, pessoais e públicas, e o acordo partidário, que possibilitou
uma eleição pacífica. No mesmo sentido, pronunciou-se o
Deputado Roberto Magalhães, em nome do Bloco Parlamentar. O Presidente empossado, Deputado José Luiz Clerot,
agradeceu ao PMDB, aos partidos, aos oradores e ao Presidente do período anterior, Deputado João Natal. Enfatizou
a importância da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação e a responsabilidade de compartilhar o cargo com
tão eminentes figuras da República, que o precederam. Afirmou que o faria em defesa da ordem jurídica. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente convocou reunião ordinária para terça-feira, dia 24 do corrente, às dez
horas, e em seguida encerrou a presente. Para constar, eu,
Hilda de Sena Corrêa Wiederhecker, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.
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Jost': 'll1omaz Nonô
I.uiz ('.arlos Santos
PDT

PTB
Paulo de Almeida

Aldir Cabral
Gastone Righi
PDC

Dt':rcio Knop
Edi Siliprandi
Francisco Evangelista

Sérgio Cury
Vital do Rêgo
PDS

Samir Tannús
PL
Robson Tuma

Hávio Rocha
PTR

Mário de Oliveira

Eurides Brito

Luiz Soyer
Mendes Ribeiro
Nelson Jobim
Nilson Gibson
Renato Vianna
Ulysses Guimarães

Ibrahim Abi~Ackel
Prisco Viana

Adylson Motta
Edevaldo Alves da Silva
Gerson Pere.~
PSDB
Israel Pinheiro Filho (PRS)
Jutahy Júnior
Moroni Torgan

PSB

Osvaldo Melo (PDS)
Sigmaringa Seixas

PT

Roberto Franca

Fdt':sio Pas.~os
IIt':lio Bicudo

PST

José Genofno
Sandra Starling
PTB

José Felinto
('.arlos Kayath
Gastone Righi

PCdoB
1 vaga

Mendes Botelho
Nelson Trad
PDC
Rodrigues Palma (pTB)

Jost': Maria Eymael

PCB

PL

Sérgio Arouca
Secretária: Maria Ivone do E.'1pfrito Santo
Ramal: 6'XJ6/6CX)7/(008/691 O

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
Presidente: Dep. José Luiz Clero! (pMDB-PB)
10 Vice-Presidente: Dep. Joao Rosa (PMDB-MG)
']f> Vice-Presidente: Dep. Vital do Rêgo (PDT-PB)
30 Vice-Presidente: Dep. Ciro Nogueira (B1oco-PI)

Irani Barbosa
Robson Tuma

Wilson Müller (pDT)
PTR
Wanda Reis

Benedito Domingos
PSB
Luiz Piauhylino
PST
Pedro Valadares

Titulares

PC do B
Haroldo Lima

Bloco

Suplentes
Antonio dos Santos
Átila Lins
Benedito de Figueiredo
Ciro Nogueira
Cleonâncio Fonseca
Jesus Tajra
Messias Gois

Paes Landim
Paulo Marinho
Raul Belém
Ricardo Murad
Roberto Magalhaes
Tony Gel
Tourinho Dantas

Bloco
Everaldo de Oliveira
Fernando Freire
Flávio Palmier da Veiga
Freire Júnior
Jost: Burnett
José Falcão

Maluly Netto
Nelson Morro
Ney Lopes
Paulo Duarte
Ruben Medina
3 vagas

Titulares

PMDB
J urandyr Paixão
Luiz Tadeu Leite
Neif Jabur
Nestor Duarte
Ubiratan Aguiar
Valter Pereira

Alberto Goldman
Antonio de Jesus
Ary Kara
Edivaldo Motta
Felipe Neri
João Henrique

Bloco
José Carlos Vasconcellos
Luciano Pizzatto
Marilu Guimarães
Orlando Bezerra

C.aldas Rodrigues
Flavio Derzi
Freire Júnior
Jooo Maia

PDT

PMDB
I.iberato C.ahoclo
Paulo Ramos

Araldo Goes
Beth Azize
Edésio Frias

Antonio de Jesus
Genebaldo Correia
J6rio de Barros

Rita Camata
Socorro Gomes (pC do B)
2 vagas

PDS
José I.ourenço
Roberto Campos

Delfim Netto
Hugo Biehl
João de Deus Antunes

PDT
Beth Azize
l~n Silva

Regina Gordilho

PSDB

PDS
Osmânio Pereira
Paulo Silva

r:dmundo Galdino
Fábio Feldmann
Magalhaes Teixeira

Amaral Netto
Marco Pcnaforte (PSDB)
PSDB

PT
José Dirceu
Pcdro Tonclli

Agostinho Valente
João Paulo

Roberto Jefferson
Roberto Torres

Jair Bolsonaro

José Cicote

Valdir Ganzer
PTB

Hilário Coimbra
PDC

Nan Souza (PST)

PL

PI.
Ricardo Izar

Getúlio Neiva
José Augusto Curvo

Tuga Angerami

Aldir Cabral

PDC
Francisco Coelho

Aécio Neves
Fábio Feldmann
PT

PTB

Cardoso Alves
Edison Fidelis

1 vaga

WeJlington Fagundes
PTR

PTR

Mário Chcrmont
Mário Chermont

Reditário Cassol

PSB

PSB

lndurico Pinto

PST

Sidney dc Miguel

PV

Miguel Arraes

Suplentes

Luiz C-arlos Hauly

Bloco

PCdoB
Renildo Calheiros
Secretária: Hilda de Sena C.arreia Wilderhecker
Ramal: 6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Dep. Tuga Angerami (PSDB....'iP)
l° Vice-Presidente: Dep. Marco Penaforte (PSDB-CE)
2:' Vice-Presidente: Dep. Marilu Guimarães (Bloco-MS)
3° Vice-Presidente: Dep. Sidney de Miguel (PV-RJ)

Amo Magarinos
Fát ima Pelaes
Paulo Octávio
Pedro Corrêa
Ricardo Murad

~

Tadashi Kuriki
Sarney Filho
Gomes da Rocha
1 vaga

PMDB
Aloizio Santos

6 vagas
PDT

José Vicente Brizola
l.aerte Ba'ltos

Paulo Portugal

PDS
Teresa Jucá

C.élia Mendes
Gerson Peres

PT
Jaques Wagner
José Fortunati

PSDB
Elias Murad

Adroaldo Streck
Antonio Carlos Mendes Thame

Vladimir Palmeira
PTB
João Mendes

Francisco Rodrigues
PDC

PT

Eduardo Braga

Roberto Balestra
PL

Jos6 Fortunati

Benedita da Silva

Jarvis Gaidzinski

Jones Santos Neves

PTB

PTR
Wilson Cunha

Nelson Marquezel1i

Alberto Haddad
PSB

PDC

C.élio de C.a.'1tro
PST

Avenir Rosa
PL

Mauro Borges (pDC)

Suplentes

Diogo Nomura

Bloco

PTR

Benedito Domingos
PSB
Álvaro Ribeiro
PV
1 vaga
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Ramal: 6930/6931

PMDB
Alufzio Alves
C6sar Maia
Fernando Bezerra CÁlClho

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Dep. Gilson Machado (Bloco-PE)
1" Vice-Presidente: Dep. Osório Adriano (Bloco-DF)
'}:J Vice-Presidente: Dep. Jaques Wagner (IY[,-HA)
3° Vice-Presidente: Dep. Alberto Iladdad (PTR-SP)

Titulares
Maviael C.avalcanti
Os6rio Adriano
Roseana Sarney
Rubem Medina
Wagner do Nascimento
PMDB
Lázaro Barhosa
I,(icia Vânia
2 vagas

Alberto Go/dman
Felipe Neri
Gonzaga Mota
Julio Almeida

PDT
Eduardo Ma'lCarenhas
Francisco Evangelista
PDS
Francisco Diógenes

BasOio Villani
Fábio Meirelles
José Serra
Paulo lIartung

Saulo Coelho

PT
T.uiz Gushiken

Paulo Delgado

Raul Pont
PTB
Paulo Heslander

Felix Mendonça
PDC

Paulo Mandarino

Pauderney Avelino

João Mellão Neto

Álvaro Valle

PDT

PTR

Miro Teixeira
João Co/aço
PDS

PSB
Victor Faccioni

Fetter Júnior
Pedro Pavão
PSDB
Frnani Viana
Machado

Luiz Girão

PL

Márcia Cibilis Viana
Marino Clinger

S~rgjo

Luiz Roberto Ponte
Pedro Abrão
3 vagas

PSDB

Bloco
Antonio Holanda
f~7.io Ferreira
Gilson Machado
José Carlos Aleluia
José Múcio Monteiro

Orlando Bezerra
Renato Johnsson
Vadão Gomes
Waldir Guerra
1 vaga

Angelo Magalhães
Átila I.ins
Francisco Dornelles
Jos6 Moura
Manoel C.astro

Viiltorio Medioli

Ariosto TIo/anda
PTB
Pedro Valadares
Secretário: Rona/do Alves da Silva
Ramal: 7024 a 7026

PDT

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Vital do Rego

Beto Mansur
Regina Gordilho
PDS

Presidente: Dep. ('.elso Bernardi (PDS-RS)
]0 Vice-Presidente: Dep. Maria Valadão (PDS-GO)
'}!J Vice-Presidente: Dep. Adelaide Neri (PMDB-AC)
3° Vice-Presidente: Dep. ('.osta Ferreira (PTR-MA)

Vasco Furtan

Edevaldo Alve.'l da Silva
Telmo Kirst
PSDB

Rubens Bueno

Rrnani Viana
Rose de Freitas

Titulares

PT

Bloco
Orlando Pacheco
Ricardo Ileráclio
Ronivon Santiago
Sandra Cavalcanti

Antônio Bárbara
Arnaldo Faria de Sá
Camilo Machado
Eraldo Tinoco
Fuclydes Mello

Maria Laura

Hélio Bicudo
Lourival Freitas
PTB

Onaireves Moura

Nelson Trad
PDC

PMDB
Renildo ('.alheiros (pC do B)
Ronaldo Perim
Ubiratan Aguiar

Adelaide Neri
Aécio de Borba (PDS)
1lermínio Calvinho
João Henrique

1 vaga
PDS
Maria Valadão

Angela Amin
Celso Bernardi
PSDB

Osmânio Pereira

Artur da Távola
Flávio Arns

PL
Wilmar Peres
PTR
Eurides Brito

PDT
Eduardo Ma'lcarenhas
Lúcia Braga

Jairo Azi

PSB
(,.élio de Ca'ltro
PST
Nam Souza
Secretária: Jussara Maria 'Joulart Brasil de Araújo
Ramal: 690J/()905170l 0/7013

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRmUTAÇÃO

PT
Raul Pont

Florestan Fernandes
Paulo Delgado

Sólon Borges dos Reis

Fáhio Raunheiti
PDC

Presidente: Dep. Francisco Dornelles (Bloco-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Manoel ('.astro (Bloco - BA)
Z' Vice-Presidente: Dep. Basflio Villane (pDS - PR)
30 Vice-Presidente: Dep. Fernando Bezerra ('..oelho
(pMDB-PE)

Titulares

José Unhares (PSDB)

Bloco

PL
Álvaro Valle
PTR
Costa Ferreira
PSB

PMDB

Maria Luiza Fontenele

César Maia
Fernando Bezerra O>elho
Germano Rigotto
Jono Carlos Bacelar

PST
João Teixeira (PL)

Suplentes
Luiz Dantas
Marill' Guimarães
Murilo Pinheiro
Paulo Romano

Benedito de Figueiredo
Cleonâncio Fonseca
Edmar Moreira
João Alves
José Mendonça Bezerra

Luis Roberto Ponte
Manoel Moreira
Sérgio Naya
Wilson ('..ampos
PDT

Bloco

('.arrion Júnior
f~den Pedraso

Sérgio Gaudenzi
PDS
José Inurenço

Basflio Villani
Delfim Neto
PSDB

PMDB
Derval de Paiva
José Luiz Clerot

José Falcão
Júlio Cabral
Luiz Dantas
Manoel ('..astro
Mussa Demes

Benito Gama
César Souza
Flávio Palmier da Veiga
Francisco Dornelles
João Alve.'l

5 vagas

Jack.'lon Pereira
José Serra

Paulo Hartung

PT
Aloízio Mercadante
Geddel Vieira l.ima (PMDB)

José Dirceu

PTB
José Elias

Félix Mendonça

COMISSÁO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Dep. Eduardo Moreira (pMDB-SC)
l° Vice-Presidente: Dep. Marcelo Barbieri (PMDB-SP)
2:' Vice-Presidente: Dep. Avenir Rosa (PDC-RR)
3" Vice-Presidente: Dep. José Ulisses de Oliveira (PRS-MG)

PDC
PL
Flávio Rocha

Titulares

Pedro Novais

Paulo Mandarino

João Mellão Neto

PTR

Carlos Camurça

Bloco
José Santana de Vasconcelos
Murilo Pinheiro
Ruben Bento
Sérgio Barcellos

Abelardo Lupion
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Elf.c;io Curvo

PSB

PMDB

Sérgio Guerra

Marcos Lima
Pedro Tassis
Olavo Calheiros

Eduardo Moreira
José Geraldo
Marcelo Barbiere

PST
1,ufz Carlos Tlauly

Suplentes

PDT

Bloco
J erõmimo Reis
José Calrlos Vasconcelos
Roberto Magalhães
Simão Sessim
Tourinho Dantas

Augusto Farias
('leIo Falcllo
Í;7io Ferreira
Fernando Freire
George Takimoto

PDS
Ruberval Pilotto

Carlos Azambuja
PSDB

Oswaldo Stecea

Adroaldo Streck

PMDB
Nelson Jobim
Robson Paulino
3 vagas

Cion:raga Mota
Ilélio Rosall
I úcia Vânia

Vivaldo Barbosa

Élio Dalla-Vecchia
Paulo Ramos

PT
Alcides Modesto

Agostinho Valente

PTB

PDT
Valdomiro I,ima

Haroldo SaMia
Miro Teixeira

PDC

PDS
Jono Tota
Marcclino Romano Machado
PSDB
Ro'\C de Freitas
Sérgio Machado

Roberto C-ampos

Avenir Rosa
PL

Wilson Moreira

Getúlio Neiva

PTR

PT
Vladimir Palmeira

'nire RO'i<'ldo (PMDB)
Paulo Bernardo

Marcelo Luz

Pascoal Novaes
PRS

José Ulisses de Oliveira

PTB

PCB
Matheull Iensen

Anihal Teixeira
PDC

Jooo Fagundes (PMDB)
Marcos Medrado

José Maria Eymael

Suplentes

PL
João Teixeira

Sérgio Britto (pDC)

Alceste Almeida

Bloco

Nelson Bornier

PTR

Marcelo I .uz
PSB
I ui:r Piauhylino

PST
ROlTlcro Filho
Se('relária: Maria Linda Magalhães
Ramal: 6959/69<i.1/6989

OUo Cunha
Romel Anísio
Vicente Fialho
Werner Wanderer

Alacid Nunes
Jonas Pinheiro
José Carlos Aleluia
José Reinaldo
PMDB
Aloisio Vasconcelos
lIerminio Calvinho
Jorge Tadeu Mudalen

Lázaro Barbosa
Mauro Miranda
Níeias Ribeiro

PSDB

PDT
1 vaga

Carlos Cardinal
Marcia Cibilis Viana

Jayme Santana
Jorge Uequed

Paulino Qcero de Vansconcelos

PDS
PT
Victor Faccioni

José Diogo

PTB

PSDB
Mauro Sampaio

Munhoz da Rocha

Annibal Teixeira

Ricardo Moraes

Francisco Coelho

Hilário C.oimbra

Diogo Nomura

Pauderney Avelino
PL

PTB
Francisco Rodrigues

Cardoso Alves
PDC

PT
Adão Preuo

Luiz Gushiken

Benedita da Silva

PTR

PDC
I.eomar Quintanilha
Euridcs Brito
PL

PSB

Valdemar Costa
Miguel Arraes

PTR
Valdenor Guedes

Nobel Moura

PCdoB
Eduardo Siqueira Campos
(PDC)

PRS
José Aldo

Suplentes
peB

Bloco

I Vaga

Antonio dos Santos
Benedito Gama
Fausto Rocha
Jesus Tajra

Secretária: Maria Eunice Torres Vila.. Bôas
Ramal: 6944/6946

COMISSÁO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

PMDB

Presidente: Dep. Pauderney Avclino (PDC-AM)
10 Vice-Presidente: Dep. Diogo Nomura (1'1 ,-SI')
2° Vice-Presidente: Dep. Francisco Coelho (PDC-MA)
30 Vice-Presidente: Dep. Eduardo Siqueira Campos (PDC-TO

Geddel Vieira Lima
João Rosa
Murilo Rezende
PDT
~maury

Ney Lopes
Osvaldo Coelho
Paulo Octávio
Sarney Filho

PSDB
Ai'!cio Neves
João Faustino

Jutahy Júnior
PT
Tilden Santiago
PTB

Luiz Viana Neto
Neife Jabur
Nestor Duarte

S610n Borges dos Reis

Alceste Almeida
PDC
Eduardo Braga

Pedro Novais
PL

PDT
Mendonça Neto

Jones Santos Neves
PTR

PDS
Djenal Gonçalves

Osvaldo Melo

Irma Passoni

PMDB

Fdé"io Frias
Haroldo Sabóia

Vivaldo Barbosa

Müller
I :lio Dalla-Vecchia

Adylson Motta

Bloco

Aloisio Vasconcelos
Antonio Carlos Mendes
lbame (PSDB)
Ary Kara
Luiz llenrique

Ulysses Guimarâes
3 vagas

PDS

Titulares
Antonio Ueno
Cleto Falcão
Leur Lomanto
Nelson Morro

Orlando Pacheco
Paes Landim
Roseana Sarney
Tony Gel

José Teles

Salatiel Carvalho

Suplentes

PSB
U1durico Pinto

Bloco
PCdoB

Aldo Rabelo
Secretária: Andréia Maura Versiani de Miranda
Ramal: (j()93 a l>996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Arnaldo Faria de Sá
('.aldas Rodrigues
Ciro Nogueira
Iberê Ferreira
Ivan Rurity

Jairo carneiro
Pinga Fogo de Oliveira
Ricardo Heráclio
Vitória Malta
PMDB

Prcsidente: Dep. Pulcr Ribeiro (pMDa-AM)
Antonio Britto
I ° Vice-Presidente: Dep. Jorge Tadeu Mudalen (PSDB - cn Eduardo Moreira
1:' Vice-Presidente: Dep. Elia'! Murad (PSDB - MA)
Nelson Proença
3" Vice-Presidente: Dep. Renato Johnsson (B1oco-PR)

Rita ('.amata
Virmondes Cruvinel
2 vagas
PDT

Titulares

Pedro (',orrea
Renato John!l.'lOn
Rivaldo Medeiros
I vaga

Fveraldo dc Oliveira
Fátima Pclaes
Ileitor Franco
Ivânio Guerra
Jos~ Egydio

PDS
Osvaldo Melo

Angela Amin
Osvaldo Bender
PSDB

Marco Penaforte

Jorge Uequed
José l.inhares

PMDB
Said Ferreira
Sérgio Arouca (PCU)
Valter Pereira

Puler Riheiro
Jor!!e Tadeu Mudalen
Maunlio Ferreira Lima
Nilton Baiano

Marino Clinger

Cidinha ('.ampos
I.úcia Braga

Bloco

PT
Chico Vigilante

Luci Choinacki
PTB
Luiz Moreira

Fábio Raunheitti
PDT
Paulo Portugal

Clóvis Assis
I ihcrato Cnhloco

PDC
Eduardo Siqueira ('.ampos
Avelino ('osta

PDS
Teresa Jueá

Cl'lia Mendes
João I{oúolfo

PTR
a.Sá
PSB

PSDB
Geraldo Alckmin Filho

Antonio Faleiros
Flia5 Murad

Je>ao Paulo
PTB
Roberto Jefferson

Joaquim Sucena
PDC

Jandira Feghali (PC do B)

Eduardo Matias
PL
José Augusto Curvo
PTR
Salatirl ('arvalho

José Carlos Sabóia
PST
('.arlos Scarpclini

PT
Eduardo Jorge

Secretária: Maria Inês de Bessa Lins
Ramal: 7018 a 7021

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO púBuco
Presidente: Dep. ('arlos Aberto Campista (pDT-RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Amauri Mül1er (PDT-RS)
'l!' Vice-Presidente: Dep. Délio Braz (Bloco-GO)
3° Vice-Presidente: Dep. José ('arlos Sabóia (PSB-MA)

Titulares

PSB

Bloco

Jamil Haddad
PST
Delcino Tavares

Osório Santa Cruz
PL

Adauto Pereira
Délio Braz
Fdmar Moreira
Fernando Freire

'Z~

Humberto Souto
José Burneu
Luis Eduardo
Gomes da Rocha

PMDB
PL

7.aire Rezende
3 vagas

Chico Vigilante (Pl)
Mauri Sérgio
Tídei de l.ima

Irani Barbosa
PTR

PDT
Carlos Alherto Campista

Amaurv Müller
Bemldé> Boaventura

Wanda Reis
PSB

PDS
Maria I.aura (Pl)

Hugo Riehl
João de Deus Antunes

Mauro Sampaio
PT
Paulo Rocha

Paulo Paim
PTB

Nelson Marquezelli

Pdison Fidelis

PRS
José Ulisses de Oliveira

PSDB
Pdmundo Oaldino
Jahes Riheiro

Jamil Haddad

Secretário: Antonio I uf.<; de Souza Santana
Ramal: 6887/6WO/7004{7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE,
DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

PDC
Jairo Bolsonaro

Presidente: Dep. Paulo de Almeida (pTB/RJ)
1° Vice-Presidente: Dep. Onaireves Moura (PTB/PR)
2!" Vice-Presidente: Dep. Nicias Ribeiro (pMDB/PA)
3° Vice-Presidrnte: Dep. Augusto Carvalho (PCB/DF)

PL
Ricardo Izar
PTR
M(lrio de Oliveira

Titulares

PSB

Bloco

JO'\<' Carlos SaMia
Rose de Frritas (PSDB)

Suplentes
Bloco
Júlio Cabral
Messias Góis
Mussa Oemes
Sérgio Barcellos

Fralda Tinoco
limldo Trindade
Fuclydes Mello
Flávio Derzi
PMDB

Nilson Gihson
4 vagas

Jaqucs Wa~ner (Pl)
R('nato Vilma

PMDB

PDT
Sérgio Oaudenzi

PDS
PSDR
Sigmaringa Seixas

Jayme Santana
Tuga i\ngernmi

PDS

PSDB
Ernesto Oradella

PTB
Joaquim Sueena

Jolío Mendes
PDC
Fdu:lrdo Matias

Francisco Diógenes
Telmo Kirst

Daniel Silva
Fernando Carrion

PT
Fd(lsio Pas.sos

Valdomiro Lima
1 vaga

José Carlos Coutinho
Junot Abi-Ramia

Maria Valadão

nlrlos SrlOtana(pl)
Pedro Pavão

Mário Martins
Mauro Miranda
Murilo Rezende
Nicias Ribeiro
Paulo Titan

Atofzio Santos
Carlos Benevides
Fernando Diniz
José Maranhão
I.aire Rosado

PDT
f;ul'n Peuro<;o
S(>rgio ('ury

José Moura
José Reinaldo
I.ael Varella
Pedro lrujo
Romel Anf.<;io
Simão Sessim

Alacid Nunes
Augusto Farias
César Bandeira
Efraim Morais
Ivan Burity
Jairo Carneiro

PRS

João Baptista Motta
Luiz Pontes

Munhoz da Rocha
Saulo Coelho

PDC

PT
Nimário Miranda
Ricardo Moraes

Carlos Santana
Ernesto Gradella

1'1.
Andr~

PTB

Sérgio Brito

Jonival Lucas

Maurfcio Campos

Renas.'li (PSDB)

PTR
Paulo de Almeida

Antonio Morimoto
Onaircvcs Moura

C~rlos

Alherto Haddad

Camurça

PSB
Maria Iuiza Fontenele
PDC

PST
Marcos Medrado

Jllirn Azi

Francisco Silva
PCdoB

1'1.
Joo~

Nelson Bornicr

Felinto (PST)
PTR

Osvaldo Reis

João Colaço

1 vaga
PCB
Roherto Freire
Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha

PSB
Roherto França

Ramal: 6973 a 6976
PST

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Cnrlos Scarpelini
PC do B
I vaga

Presidente: Jo~ Augusto Curvo (1'1. - MT)
10 Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (1'1 iRJ)
'l:' Vice-Presidente: Dep. Aldir Cabral (PTB - RJ)
3° Vice-Presidente: Dep. Álvaro Ribeiro (PSB - PR)

PCB
Augusto

C~rvalho

Suplentes
Bloco
Antonio Rarhara
Araceiv de Paula
Carlos' Roherto Massa
I ~Iío;io Curvo
Jollo Maia
.Ior!!e Khoury

Titulares

Joo~

Fgydio
Jo~ Múcio
Santana de Vasconcellos
O!lório Adriano
Ronaldo C~iado
Sandra Cavalcanti

PMDB
Eduardo Moreira
hlit'1 Rodrigues
Etcvalda Gras'li de Menes.'les
Mauri Sérgio
PDT
D(\rrio Knop
Mendonça Neto
PDS
nlrlos Virgnio
Jc><'lo Rodolfo

Koyu lha
Moroni Torgan

Nilton Baiano
Pinheiro I.anim
4 vagas

2 vagas

Paulo Mourão
Prisco Viana

PSDB
Paulino Cíeero de Vasconcelos
Vitório Medioli

Odelmo Leão
Orlando Bezerra
Paes Landim
Roberto Magalhlies

PMDB
Antônio de Jesus
Cid Carvalho
Etevalda Gras.'li de Menezes
PDT

Ilermfnio Calvinho
J 000 Fagundes
Marcelo Barbieri

Maurfcio Campos (PI.)
Paulo Ramos

Wilson Müller

Carlos Virgnio
Fábio Meirelles

Mendes Botelho

Rose Freitas

Moroni Torgan
PT
Bicudo

José Dirceu

PTB
Francisco Rodrigues

Aldir Cabral

PDe
Mauro Borges

PTB

Telmo Kirst
PSDB

Il~lio

Paulo Paim
Paulo Rocha

Eduardo Jorge
José Cieote

Alacid Numes
Átila Lins
Edmar Moreira
I.uciano Pizzatto

PDS

PT

I\lwustinho Freitas
(:arlos Kayath

Bloco

Jo~

PL
Nelson Bornier

José Augusto Curvo
PTR
Salatiel C.arvalho
PSB
Álvaro Riheiro

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO
DESTINADA À APURAÇÃO
DA REFORMA ADMINISTRATIVA
DO BANCO DO BRASIL E
DO FECHAMENTO DE AG~NCIAS
E POSTOS DE SERVIÇOS
DAQUELA INSTITUIÇÃO

Suplentes
Requerimento nO 1/91

Bloco
Heitor Franco
Raul Belém
3 vagas

Ahelardo Lupion
Arolde de Oliveira
Evaldo Gonçalves

Presidente: Odacir Klein
Ruben Bento
Relator: Leomar Quintanilha
Vice-~residente:

PMDB
Luiz Henrique
Mário Martins
Pinheiro T.andim

Alof7io Santos
Euler Ribeiro
Ivo Mainardi

Prazo: 18/4 a 16/9/1991

Titulares

PDT

Bloco
1 Vaga

('arrion Júnior
Geovllnni Queiroz

Ruhen Bento - PR
Osvaldo Coelho - PE
PMDB

PDS
Osvaldo Bender

Almral Netto
Fernando ('arriom

Freire Júnior - TO

João Henrique - PI
Odacir Klein - RS

José Dutra - AN

PSDB

PDT
Wilmar Peres (PI.)

Paulo Silva

Beraldo Boaventura - BA

PT
PDS

Paulo Delgado

José Jenofno
PTB

Fernando ('arrion - RS
Fábio Raunheitti

Annibal Teixeira

PSDB
PDC

João Faustino - RN

Jair Holsonaro
PTB
PI~

Nel1\on Marquezelli - SP
Ribeiro Tavares

Avelino C.osta
PTR

PT
Paulo Bernardo - PR

Marcelo Luz

PDC
PSB

Leomar Quintanilha - TO

Roberto Franca
Secretária: Marei Bernardes Ferreira
Ramal: 699RnOOlnOO2

PL
Wcllinton Fagundes - MT

Titulares

Suplentes
Bloco

Bloco

E\f.<lÍo Curvo - MS

Aracely de Paula· MG
Efraim Morais

George Takimoto - MS
Ivânio Guerra - PR

PMDB

Arnaldo Faria de Sá - SP
PMDB

Ronaildo Perim - MO

Aluizio Santos· RS
JOlIé Felinto - PR
PDT

I lIprovita Vieira - MS
Elia'! Murad - MG (PSDB - MG)

Valter Pereira - MS

PDT

r.den PedrollO - RS
WillIOn Mül1er - RS
PDS

PSDB
Fetter Júnior - RS

Moroni Torgan - CE
PSDB

Adroaldo Streek • RS

PDS
Tereza Jucá - RR

PTB
Hilário ['.oimbra - PA

PTB
Eduardo Braga - AM

PT
Luiz Gushiken - SP

PT
Agostinho Valente • MO

PDC
Paulo Mandarino - GO

PDC
Pauderney Avelino - AM

PL
Ribeiro Tavares - nA

PL
RobllOn Tuma - SP

Reuniõcs -

Suplentes

Local - Anexo TI, Plenário n° 13
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho: 311-7060

Bloco

COMISSÃO PARLAMEN'fAR DE
INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A
IMPUNIDADE DE TRAFICANTES
DE DROGAS NO PAís, BEM COMO
O CRESCIMENTO DO CONSUMO

Dtto Cunha - PR

Iberê Ferreira - RN
Jairo ['lIrneiro - BA
PMDB

Wanda Reis - RI

NilllOn Gibson - PE
Pedro Tas.'lis - MO
PDT
Clovis A'l.'lis - BA

Requerimento nO 3191

Prazo: 19-4 a 1~91
Presidente: Elias Murad
Vice-Presidente: Pauderncy Avelino
Relator: Moroni Torgan

PSDB
Osmânio Pereira - MO
PDS
Oscar Travas.'lOlI - MT

PTB

PT

Alceste Almeida - RR

Paulo Delgado
PDC

PT
Pauderney Avelino

Hélio Bicudo - SP

PI.

PDC
João Mellão Neto

José Maria Eymael - SP

PSB

PI.
Ricardo Izar - SP
(Art.

ReuniOCs: Plenários 13 ou 17 do Anexo TI
Secretário: IAzaro Pedro Silvério - Ramal: 7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DESTINADA
A OFERECER À MESA ESTUDOS
E SUGESTÓES OBJETIVANDO AO
APERFEIÇOAMENTO DOS TRABALHOS
ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS
DA CÂMARA (Ato da Mesa nO 2/90)

F.raldo Tinoco - PFl.IHA
Mes.'lias Goís - PFL/SE
JoRé Burnett - PRN/MA

COMISSÃO MISTA INCUMBIDA
DE REVER AS DOAÇÓES,
VENDAS E CONCESSÓES
DE TERRAS PúBLICAS

(Art. 51 do Ato das Disposições
C.onstitucionais Transitória'!)

Titulares
Senadores

Roberto Magalhães - PFL/pE
Sandra Cavalcanti - PFI./RJ
Tony Gel - PRN/PE
PMDB
Luiz Hnrique
l.ufs Carlos Santos

Nelson Jobim
Antônio Britto
PDT
Miro Teixeira
Regina Gordilho
PDS

Deputados

F1aviano Melo
Antonio Mariz
Onofre Quinan
Júlio Campos
Odacir Soares
João Rocha
Chagas Rodrigues
Albano Franco
l.ouremberg Nunes Rocha
Darcy Ribeiro
Epilácio C.afeteira

Adylson Motta
Banilikio de Andrada

Jonas Pinheiro
Gilson Machado
Edmar Morreira
Carlos Scarpelini
Hermfnio Calvinho
Edmundo Galdino
Oscar Travassos
Francisco Rodrigues
Amaury Müller
Valdir Ganzer
Pauderney Avelino

Suplentes
PSDB
Rubens Bueno

Magalhães Teixeira

PTB
C.arlos Kayath

§ 1°, do Ato da Mesa nO 2, de 1991)

I.uiz Piauhylino

Supervisor: Dep. Inocêncio Oliveira - 1° Secretário
Coordenador: Dep. Miro Teixeira
Relator: Dep. Nclson Jobim
Sub-relatores: Dep. Adylson Motta
Dep. Tony Gel
Bloco

~,

Alfredo Campos
Meira Filho
José Richa
José Eduardo
Júnia Marise

Rodrigues Palma
Prazo: 5-10-91

Arno Magarinos
Derval de Paiva
Paulo Silva
Ibrahim Abi-Ackel
Carlos Cardinal

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA
DE INQUÉRITO DESTINADA
A INVESTIGAR IRREGULARIDADES
NA PREVIDêNCIA SOCIAL
(Requerimento nO 446/91-CN)
ComposiçAo

Titulares
BI.PFT./PRN/PSC/PMN/pST
Getúlio Neiva - MG

Arno Magarinos - RS
Orlando Bezerra - CE
PMDB
Antônio de Jesus - GO
Armando C.asta - MG

Presidente: Senador Amazonino Mendes
Vice-Presidente: Dep. Sérgio Gaudenzi
Relator: Dep. Maurílio Ferreira l-ima

PDT

Titulares

Deputados

Senadores

José Rgydio
Arnaldo Faria de Sâ
Luiz Carlos lIauly
MaurOio Ferreira loima
Sérgio Gaudenzi
Reinhold Stephanes
Osvaldo Melo
Jack.'1on Pereira
Cardoso Alves
Eduardo Jorge
Francisco Silva
Célio de C-astro
Jandira Feghali
Eurides Brito

Ruy Bacelar
Cid SaMia de Carvalho
Divaldo Suruagy
Nahor Júnior
(ilcio Álvares
Odacir Soares
Carlos Patrocínio
Almir (iahriel
Beni Veras
Jonas Pinheiro
Nt'lson Wc(kkin
Nev Maranhao
Amazonino Mendes
lisperidiAo Amin
I \uuardo Suplicy

Laire Rosado - PRN

Márcia Cibilis Viana - RJ
PDS

Ângela Amin - se

PSDB
Wilson Moreira - PR

PTB
Nobel Moura - RO
PT
Jacques Wagner - BA
PDC
José Maria Eymael - SP
PL
José Augusto Curvo - MT

Suplentes

Suplentes

Deputados

Senadores
Alfredo ('~mpos
(~eMr Dias
Amir I ando
IIvdekel FrC'ilas
Díuio Pereira
Meira Filho
Teotônio Vilela Filho
Wilson Martins
Valmir Campelo
lavoisíer Maia
Júnia Marise
Ivanio (iuerra
Gilson Machado

Flávio Rocha
Eduardo Moreira
Nilton Baiano
Regina Gordílho
Marcelino Romano
Geraldo Alck.min Filho
Paulo Almeida
Paulo Rocha
Eduardo Borges
José Augusto Curvo
Luiz Piauhylino
Aldo Rebelo
Reditário C-assol

De<;ignação da ComissAo: 4-4·91

m.PFT./PRN/PSC/PMN/PST
C-amílo Machado - MG
Jorge Khoury - MA

Ivan Burity - MO
PMDB

Adclaide Neri - AC
Ivandro Cunha Lima - PB

J6rio de Barros - ES
PDT

Beraldo Boaventura - BA
PDS
ITciltor Franco - SP

Prazo: 18-5-91

PSDB

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A EXAMINAR AS
CAUSAS DA FOME E A IMINENTE AMEAÇA
À SEGURANÇA ALIMENTAR
Requerimento n° 5:·91
Prazo: 10-5 a 6-9-91
Pre'lidente' Armando Costa
Virl"-Presidcnte: Getúlio Neiva
Relatora: Márl"la Cihilis Viana

Ernani Viana - CE

PTB
Tadashi Kuriki - SP
PT
Pcdro Tonelli - PR
PDC
I.comar Quintanilha - TO
Reuniões:
I.ocal: Anexo II - Plenário 13 ou 17
Ramal: 7054

COMISSÃO PARLAMENTAR' DE INQUéRITO
DESTINADA A INVESTIGAR AS ORIGENS,
CAUSAS E CONSEQü"aNClAS DA VIoLêNCIA
NO CAMPO BRASILEIRO

PDT
Regina Gordilho - RJ
PDS
Hugo Bielh - SC

Requerimento nO 2/91

PSDB
Jahes Ribeiro - BA

Prazo: 10-5 a 7·10-91
PTB
Prcsidcnte: Deputado Rohcrto RollembcrglSP
Vice·Preflidncte: Deputada Socorro GomeslPA
Rclator: Deputado Jonafl Pinheiro/MT

PT
Valdir Ganzer - PA

Titulares

PDC

BLPFL
Vadno Gomes - SP

Jonafl Pinheiro· MT
Rohcrto M:lgalhAcs - PE
PMDB
Antonio Falciros - GO
Socorro Cfomell (PC: do fi) - PA

Nelson Trad - MS

Roherto Rollemberg - SP

Paulo Mourno - TO
Reuniões:
Local: Anexo 11, Plenários 13 ou 17
Telefone: 7060
Secretário:

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO
DESTINADA A VERIFICAR A
EXISmNCIA DE AEROPORTOS
CLANDESTINOS E A ATUAÇÃO
DE MISSÕES RELIGIOSAS ESTRANGEIRAS
NA ÁREA DE GARIMPAGEM
DE RORAIMA, PROVOCANDO A
INTERNACIONALIZAÇÃO DA AMAZôNIA

PDT
Oiovani Qucir01: - PA
PDS
Fábio Meirelles - SP
PSDB
I'lávio Arns • PR

PTB
C.ardoso Alves - SP

Requerimento nO 4}91
PT

Prazo: 22-S a 19-10-91

Alcides Modesto - RA

Presidente: Deputado Átila IJns
Vice-Presidente: Deputado Jono Fagundes
Relator: Deputado Avenir Rosa

PDC
Osório Santa Cru?, • GO

Titulares

PL

Bloco

Rihciro Tavares· RA

Gilvan Borges - AP

Átila Lins - AM
Ruben Bento - RR

Suplentes

PMDB
BI.PFL
Benedito de Figueiredo - SE
José FaleAo - BA

Romel Anf.'lio - MO

Nicia'l Ribeiro - PA
PDT

Beth Azize - AM

PMDB
Delcino Tavares· PR
Eliel Rodrigues - PA

Jono Fagundefl - RR
7jla Bezerra - AC

PDS

Luiz Tadeu Leite - MG
José Diogo - PA

PSDB

COMISSÃO MISTA DE PLANOS t ORÇAMENTOS
PúBUCOS E FISCALIZAÇÃO

Tuga Angerami - SP

PTB

5-6-91

Júlio C.abral - RR

Presidente: Seno Ronaldo Aragão (pMDB/RO)
PT

1° Vice-Presidente: Dep. Sérgio Gaudenzi (pDT/BA)
2OVice-Presidente: Seno Teotonio Vilela Filho (pSDB/AL)

Lourival Freitas - AP

30 Vice-Presidente: Dep. Osvaldo Melo (pDSIPA)

PDC
Avenir Rosa - RR

TITULARES
PL

Jarvis Gaid7.inski - SC

BLOCO PFUPRN/PSC/PMN/PST

Suplentes
PARTIDO

PFL
Rdmar Moreira - MG

.Tol\o Teixeira - MT
(~zjo Ferreira - AM

Deputados
PMDB
Femando Diniz - MG

Paulo Titan - PA
Mauri Sérgio - AC
PDT

Parlamentar

UF Gab.

Fone

Antônio Barbara

PR

737

22..1·1395

Antônio dos Santos

CE

406

223-1743

Christovam Chiaradia

MG

658

223-6543

Cleonâncio Fonseca

SE

824

22..1-9398

Eraldo Tinoco

BA

310

225-1765

Evaldo Gonçalves

PB

833

22..1-7398

Flávio Palmier da Veiga

RJ

246

223-2095

Francisco Dornelles

RJ

512

223-4593

lhere Ferreira

RN 609

22..1-1348

João Alves

BA

630

223-0498

Jonas Pinheiro

MT

441

223-6993

José Burnett

MA 543

223-9499

ReuniOes:

José Carlos Vasconeel1os

PE

915

226-5712

Local: Anexo U, Plenário nO
Secretária: Maria de Fátima Moreira de Carvalho: 311-7057

Luiz Dantas

AL *370

223-3555

Mes.~ias

SE

723

223-7548

Aroldo Góes - AP
PDS
Célia Mendes - AC
PSDB
Sigmaringa Seixas - DF
PTB
Francisco Rodrigues - RR
PT
Ricardo Moraes - AM
PDC
Pauderney Avelino - AM

Góis

Nelson Morro
Osvaldo Coêlho
Paes (andim
Pedro (rujo
Rivaldo Medeiros
Roseana Sarney
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer

se
PE
PI
BA
PB
MA
AP
PR

418

444
560
818
227
554
301
806

22.1-9395
22.1-6845
22.1-9484226-6272
22.')-3242
223-8893
223-5843
223-3095

PMDB
Aluf7io Alves
Cid Carvalho
Delcino Tavares
Domingos Juvenil
Fernando Diniz
Geddel Vieira T.ima
((élio Rosas
João Carlos Bacelar
Jorge Tadeu Mudalen
Jos(- Geraldo
José Maranhao
luís Roherto Ponte
I.uiz Viana Neto
Mauri Slõrgio
Nilson Gihson
PinhC'iro landim
Rcnato Vianna
Rita Camala
Sérgio Naya
Vago
Vago

RN
MA
PR
PA
MG
BA
SP
BA
SP
MG
PB
RS
BA
Ae
PE
CE
SC
ES
MG

558
710
929
702
307
612
*478
827
552
226

2.%
956
913
*568
410
636
639
905
435

22.1·0198
22.1-7148
22.1-7743
22.1-5598
22.1-8245
22.1-3448
224·9735
226-3917
22.1-6348
226.()9()9
223-0643
22.1·1698
22.1-7295
226-6991
22.1-9893
223-7643
223-3693
22.1-9945
223-2943

SP 837
RS *277
PR 916
PB 442
PA 534
AI. 258
RJ 516
BA 320

223-4348
225-4741
224-2419
22.1-8443
223-9643
223-9443
22.1-2990
22.1-4395

640
809
2.')4

225-7790
22.1-5298
22.1-5545
22.':\-7731
22.1-7545
223-4398
22.1.()945
223-7543

PSDB
Aério Neves
Geraldo Alckmim Filho
Marco "enaforte

MG
SI>
CE

454

223-9048
223-1493
224-4569
223-3593

218
628
912
304
448
920

223-2493
223-5593
223.()793
224-1752
226-6917
22.1-9943

954
825
*371
2.17
211
706

223-0095
223-8743
225-6399
223-4845
223-3430
225-2162

256
525
815
862

223-3540
223-9498
223-6245
223-7448

PL
ES 327
MG 239
SP 542

223-1643
223-4648
22.1-9793

ES
MG
DF

514
960

602

PTB
01rlos Kayath
Fábio Raunheitti
Félix Mendonça
Francisco Rodrigues
José Elias
Nelson Marquezelli
Vago

PA
RJ
BA
RR
MS
SP

PT
Alcides Modesto
Alofzio Mereadante
Eduardo Jorge
Irma Passoni
João Paulo
José Dirceu

BA
SP
SP
SP
MG
SP
PDC

Eduardo Braga
Francisco Coelho
Jonival Lucas
Paulo Mandarino

Luiz Piauhylino
Sérgio Guerra

Haroldo Lima

C.arlos Camurça

RS *469
SP 529
PI 654
AC 745
BA 311
PI
PA
SC

ES

rn

AM
MA
BA
GO

PSB
PE
PE

224
426

226-7661
223-6398

PCdoB
BA

456

223-6693

342

223-3584

PRS
MG 540

226-3631

PTR

PDS
Carlos Azamhuja
Fáhio Meirelles
Felipe Mendes
Francif\co Diógenes
José l.ourenço
José I.ui7. Maia
Osvaldo Melo
Runerval Pilotlo

Paulo lTartung
Rose de Freitas
Saulo C.oelho
Sigmaringa Seixas

Jones Santos Neves
Maurício C.ampos
Valdemar CosIa Neto

PDT
Brto M:msur
('urlos Cardinal
I'lio lJalla-Vccchia
Francisco l~vangelisla
(iiovanni Queiroz
Mendonça Nela
Paulo Portugal
Sérgio Claudem:i

* Gabinete localizado no Anexo

648

656
2.18

223-2298
22.1-6945
22.1-5348

Israel Pinheiro

RO

Titulares
Senadores
PMDB
Parlamentar
César Dias
('.oulinho Jorge
Flaviano Melo
Irapuan Costa Júnior

UF
RR
PA
AC
GO

Gab.
* 43
*26
* 14
* 16

Fone
224-2855
226-3479
321-5365
224-6623

** 06 226-3303
* 25 311-3182/83
00 * 32 224-6834
RO ** 08 223-2492
MG Ed.Pr. 224-1803

ES
PE

João ('.almon
Man~ueto de I.avor
Onofre Quinan
Ronaldo Aragão
Ronan Tito

PFL
MA
TO
RN
AI.
AP
PI
SE

Alexandre Costa
Carlos Patrocínio
Dario Pereira
Guilherme Palmeira
Ilcnrique Almeida
Ilugo Napoleão
I ~>Urival Baptista

*** 50
05

Ed"Pr.
Ed"Pr.
* 38
** 04
*** 56

224-7934
224-43(l6
223-0313
223-6792
224-5009
224-1953
224-8262

PSDB
* 42
224-4389
PA
PI
* 17 311-3167/68
PR **'" 49 224-0059
AI. *08
223-5100

Almir Gabriel
Chagas Rodrigues
J()ljé

I~icha

Teotonio Vilela Filho

PTB
I.ourembcrg Nunes Rocha
Marluce Pinto
Valmir Campelo

*48

223-8834
224-3953
225-7379

***54
** 03

224-1934
224-2903

SE **"*06
AM *40

224-8208
223-0315

30
MT
RR **"'*01

DF

Freire Júnior
George Takimoto
Gilson Machado
Humberto Souto
Jorge Khoury
JosC: Carlos Aleluia
Jose: Múcio Monteiro
Maluly Netto
Manocl ('.astro
Osório Adriano
Otto Cunha
Ricardo Murad
Rubem Medina
Ruben Bento
Simão Sessim
Tony Gel
Vadão Gomes
7~ Gomes da Rocha

MA
DF

PRN
Alhano Franco
Áureo Mello

PDC
Gerson ('.amata

TIS

* 12

224-9853

* 15

226-2588

Eel.Pr.

224-9934

PDS
I.uefdio Portella

PI
PT/pSB

Eduardo Suplicy

SI'

* Gabinete localizado no Anexo IH
** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos
*** Gabinete localizado na Ala Tancrcdo Neves

Deputados

Aladd Nunes
Amo Magarinos
Amido (:cJraz
filio Ft'rrl.'ira
Flávio Derzi

PA
RS
BA
AM
MS

22..~-9543

22..1-2695
223-0395
223-3298
22..~-%93

223-0098
223-9399
223-3518
223-5743
223-5148
223-4245
226-2937
226-2375
223-8348
223-9448
223-6298
224-0769

518
926
616
213
605
550
617
943
812
*569
220
*278
618
*583
618
510

223-7443
321-3488
223-8198
223-4095
223-9457
22.~-O593

226-6119
223-4048
225-1932
223-3741
225-1951
225-5048
223-5245
223-7735
223-5245
223-6598

Vago
Vago

PDT

BLOCOPFUPRN/pSC/PMN/PST
UF

225-2071

PMDB
RS
AntÔnio Rritto
('.arlos Benevides
CE
Eduardo Moreira
SC
Etevalda Gras."i de Menezes ES
Ivandro Cunha l.ima
PB
João Fagundes
RR
Jooo Henrique
1'1
Jos(: Dutra
AM
Jos(: Thomaz NonO
AL
Jurandyr Paixâo
SP
MG
Marco." Uma
PA
Nicias Ribeiro
Nilton Baiano
ES
Said Ferreira
PR
Valter Pereira
MS
7jla Bezerra
AC
Vago
Vago

Suplentes

Parlamentar

601
635
334
914
212
856
458
219
760
446
662
354
610
524
709
423
750
748

* Gabinete locali7.ado na Ala TeotÔnio Vilela
** Gabinete localizado na Ala Affonso Arinos
**** Gabinete localizado na Ala Nilo ('oelho
***** Gabinete localizado no Anexo I - Z]O, andar

PDT
Magno Racelar
Maurício Correa

TO
MS
PE
MG
BA
BA
PE
SP
BA
DF
PR
MA
RJ
RR
RJ
PE
SP
GO

Gab.
519
839
312
515
934

Fone
223-3550
224-1215
22~-9245

22.1··7943
221-5643

Beth Azize
Clovis Assis
Edson Silva
Eduardo Ma."carenhas
IÍaroldo Sabóia
l.uiz Girão
Miro Teixeira
Paulo Ramos

AM
BA
CE
RJ
MA
CE
RJ
RJ

646
*586
726
944

660
439
272
830

223-5048
226-9817
223-8148
223-1048
22.~-8493

223-5945
224-0310
22.~-1448

PTR

PDS
Carfol! Virgl1io
hlevaldo Alvel! da Silva
lhrahim Ahi·Ack.el
João de Deus Antunes
Maria Valadão
Owaldo Bcnder
Roherto C..1mpos
Terel!a Jucá

CE 537
SP 348
MG 319
RS 720
GO 520
RS *274
RJ 629
RR 401

223-3455
226-1472
221-8543
321-1705
221-2498
224-11033
223-5395
221-2348

Benedito Domingos

RS
PR
BA
CE
CE
SP
PR

Jmê

U1f.'IIleS

de Oliveira

223-8943
223-2893
223-6843
311-5356
223-2448
223-8448
221-3098

PTB
MG
BA
PR
RO
MT
AP

450
729
641
835
528

848

223-1845
223-9548
223-5543
22.1-0248
223-9598
223-:t';48

PT
José Fortunati
Lourival Freitas
Maria I.aura
Paulo Bernardo
Pedro 'ronelli
Valdir Oanzer

RS
AP
DF
PR
PR
PA

MG 250

223-5648

Suplentes
Senadores
PMDB

744
850
214
356
536
562
819

* Gahinete localizado no Anexo UI

Anninal Teixeira
lui1 Moreira
Matheus Iensen
Nohel' Moura
Rodrigues Palma
Valdenor Ouedes

223-7942

PRS

PSDB
Adroaldo Streek
Flávio Arns
Jahes Riheiro
Mauro Sampaio
Sérgio Machado
Tuga Angerami
WiI.,on Moreira

945

DF

*372
*574
*475
*379
*585
*484

224-0403
225-0470
22.')-2737
22.')-4664
226-<1622
22.')-3198

Parlamentar

DF Gab.

Fone

Alfredo Campos
Amir l.ando
Antônio Mariz
Cid Sahôia de Carvalho
Divaldo Suruagy
Jmé Fogaça
Márcio l.acerda
Pedro Simon
Ruy Bacelar

MG **58
RO *35
PB *45
CE **02
AL *47
RS **00
MT *46
RS *18
BA *05

224-4903
225-1628
224-6997
226-3488
224-3884
226-72~8

224-3373
226-4693
224-4684

* Gahinete localizado no Anexo TIl
** Gabinete localizado na Ala Afonso Arinos
*** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves

PFL
Francisco Rollemberg
Hydekel Freitas
João Rocha
Júlio Campos
Meira Filho
Odacir Soares
Raimundo r.yra

SE *24
RJ Ed.Pr.
TO *13
MT *36
DF *39
RO *29
PB !l9

225-8515
224-2934
224-4270
224-4059
225-8257
224-7434
224-9834

PSDB
PDC
Avenir Rosa
Franl'isco Silva
O.,ório Santa Cruz
Pedro Novais

RR
RJ
GO
MA

437
716
644
813

22.1-8048
22.')-2601
223-8548
223.(J548

PL
Nrlson Bornier
Rihclro Tavares
Wcllm!!ton Jiagundes

RJ
BA
MT

936
812
52.1

223-3148
224-4493
223-7945

PSB
Célio de Castro
Ulduriro Pinto

MG 462
BA *269

224-7419
226-3641

Beny Veras
Jutahy Magalhães
Mário Covas
Wilson Martins

CE *04
BA ***53
SP ***51
MS *34

224-2884
224-9803
224-9903
224-0953

* Gahinete localizado na Ala Alexandre Costa
* Gahinete localizado no Anexo lU
*** Gabinete localizado na Ala Tancredo Neves

PTB
Jonas Pinheiro
Jmé Hduardo
I.evy Dias

AP ***10
PR ***08
MS *28

226-4392
311-4059
224-3059

PDT
PCdoB
Aldo Rrhelo

SP

924

22.1-3813

T.avoisier Maia
Nelson Wedekin

RN Ed.Pr.
se *11

224-1964
224-7834

PRN

PT

MG * 02
MS *01

Júnia Marise
Saldanha Derzi

226-6939
223-3019

AM * 44
PDS
SC

Esperidião Amin

José Fortunati
PDC

I.eomar Quintanilha

PDC
Amazonino Mendes

Sandra Starling

224-2009

* 2..1

224-8m7

Sérgio Brito
PL

Nelson Bornier
Valdemar Costa
SERVIÇO DE COMISSÕES ESPECIAIS
Secretário Antonio Fernander Borges Manzan

PT/PSB
José Paulo Bisol

RS ***59

223-1549

Secretária: Myrna T.opes Pereira de Oliveira
Endereço: Sala 16 - Anexo 11 - Câmara dos Deputados
Fones: 311-Íl9;lX/6939j6940 (Secretária)
223-294" (Presidente)
311 ~937/Íl942/6943

* Gahinete localizado na Ala Alexandre C.osta
* Gahinete localizado na Ala Teotônio Vilela
** Gahinete localizado na Ala Afonso Arinos

*** Gahinete localizado na Ala Tancredo Neves
**** Gahinete localizado na Ala Nilo CoelhO

COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 965, DE 1991,
QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTOS E DÁ OUTRAS PROVID'ê:NCIAS".
Presidente: neputado AÚCIO DF BORBA (PDS)
1° Vice-Presidente: Deputado JOS(~ MOURA (BLOCO)
2u Vlce-Prc"lidente: Deputado TIDEI DF UMA (PMDB)
Relator: Deputado ARTUR DA TÁVOLA (PSDB)
Suplentes

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUÍDA, NOS
TERMOS DO ART. 34, INCISO lI, DO
REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE TODOS OS
TRÂMITES NA CASA, RELATIVOS À
REGULAMENTAÇÃO DO ART. 192
DA CONSTITUIAO FEDERAL_
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
Presidente: Deputado Benito Gama
Vice-Presidente: Deputado José I.ourenço
Relator: Deputado César Maia
Titulares

Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR

Benito Gama
Elísio Curvo
í~zio Ferreira
Francisco Dornelles
José Múcio Monteiro
PMDB

PMDB
Antônio Britto
T.uiz C.arlos Ilauly
Roberto Rollemberg
Ronivon Santiago

Reraldo Boaventura
Carrion Júnior

Paulo Ramos
Paulo Portugal

PDS

Borha
Celso Bernardi

Jackson Pereira
PTB

Gastone Righi

Rodrigues Palma

José Fortunatti

Paulo Bernardo
PDC

PSDB
Jorge Uequed

Paulo Mandarino

Paulo Almeida

Ricardo Izar

PTB
OnairevclI Moura

Antônio Carlos M. Thame
Paulo lIartung

PT
Osvaldo Melo
Ruberval PilOllo

Artur da Távola

Fetter Júnior
Roberto Campos

PSDB

PDS
A~cio

Márcia Cibilis Vians
Valdomiro Lima

José Lourenço
Marcelino Romano Machado

PDT
Beto Mansur
Carlos l.upi

Dejandir Dalpa'lquale
Etevalda Menezes
Fernando Bezerra Coelho
Odacir Klein
PDT

C:ulos Ratinho Massa
Christovam Ghiaradia
Messias Góis
Raul Belém

Alof.'iio Vasconcelos
Ilenrique Fduardo Alves
Odacir Klein
Tidei de l.ima

Paes Landim
Roberto Magalhães

César Maia
José Dutra
José I.uiz C1erot
I.uL'! Roberto Ponte

BLOCO PARLAMENTAR
Armando Faria de Sá
Benito Gama
!'raldo Tinoco
José Moura

Basilio Villani
Daniel Silva
Gilson Machado

Pauderney Avelino
PL
Jones Santos Neves

Serviço de Comissões E'lpeeiais
Local: Anexo 11 - Sala 10 - Mczanino
Ramais: 70NV7067(7052
Secretário: Silvio Sousa da Silva
COMISSÃO ESPECIAL PARA PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE I.EI N° 824, DE 1991~ QUE
"REGULA DlRErrOS E OBRIGAçuES
RELATIVOS À PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PREVISTO NA MENSAGEM N° 192/91
DO PODER EXECUTIVO
Presidcnte: Oeputado Alherto Goldman
I" Viee-Presidente: Deputada Sandra Starling
2" Vice-Presidente: Deputado MagalhEies Teixeira
Rl'lator: Ney I opes

Titulares

Suplentes
BLOCO PARlAMENTAR

fiil'lon Machado
J()S~ ('arlos Aleluia
.José (~arlos Vasconcelos
Ncy I npcs
Oito Cunha
Alherto Goldman
Mam.'lo Barbieri
Nl'lson .Johim
Nelson Proença
Carrion Júnior
I ihcrato Caboclo

César Bandeira
Paes l.andim
Elí.'lio Curvo
José Santana de Vasconcelos
Wagner do Nascimento
PMDB
Fernando Bezerra Coelho
João Almeida
José Luiz Clerot
Luiz Tadeu Lcite
PDT
Clóvis A'lsis
Paulo Ramos

Suplentes

Titulares
BLOCO PARlAMENTAR
Daniel Silva (pRN)
Sandra Starling
Roherto Magalhães
Roseana Sarney

PMDB

PDT

Jutahy Júnior
Paulo Silva

PTB
João Mendes

Cnrdoso Alves

PT
Jaques Wagner

Sandra Starling
PDC

José Maria Eymael

Roherto Balestra
PL
Valdemar Costa Neto

João Mellão Neto

Serviço de Comissl'>cs Especiais: Anexo n - Sala lO - Mezanino
'lecrctário: Brunilde Liviero C,arvalho de Moraes
Ramais: 7066 e 7(l()7
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DAR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N° 51/90
Presidente: U1Y&'les Guimarães
I" Vice-Presidente: (srael Pinheiro
2" Vice-Presidente: Jutahy Júnior
Relator: Rohcrto Magalhãcs

Beta Mansur
Sérgio Gaudenzi

Miro Teixeira
José Vicente Brizola
PDS

Adylson Motta
Prisco Viana

José Lourenço
Osvaldo Melo
PSDB

PaulO ITartung

Jutahy Júnior
PTB

Mário Chermont

João Mendes

PT
José Dirceu

José Genoíno
PDC

Sérgio Brito

Jairo Azi
PL

Francisco Diógenes
José Teles

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Magalhães Teixeira

Antônio Britto
Mauro Miranda
Pinheiro Landim
Rita C.amata

Isracl Pinheiro (PRS)
Luiz Carlos Santos
Maurllio Ferreira Lima
Ulys.'les Guimarães

PDS
Ihrahim Ahi-Ack.el
Rnhcrlo Campos

Alaeid Nunes
Cleonâncio Fonseca (PRN)
Nan Souza
Waldir Guerra

Valdemar Costa Neto

Jarvis Gaidzinski

Serviço de Comissões Especiais: Anexo II - Sala lO - Mezanino.
Secretário: Sílvio Avelino da Silva
Ramais: 7066 e 7067
COMISSÃO ESPECIAl. DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 55, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITNOS DA CONSTITUIÇAO FEDERAL
(AJUSTE FISCAL)"
Presidente: Deputado José Dutra
10 Vice-Presidente: Deputado Germano Rigotto
'};' Vice-Presidente: Deputado José Lourenço
3" Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Benito Gama

Titulares

Suplentes

BLOCO PARlAMENTAR
Carlos Roberto Massa
Ivânio Guerra
Jairo C.arneiro
João Maia
PMDB
C-ésar Maia
Fernando Bezerra Coelho
Gonzaga Motta
Germano Rigotto
Manoel Moreira
José Dutra
Pinheiro Landim
Luí.'l Roherto Ponte
Benito Gama
Francisco Dornelles
Iberê Ferreira
Romel Aní.'lio

PTB

PDT
Carlos Alberto Campista
D~rcio Knopp

Carrion Júnior
Mendonça Netto

Paulo Heslander

Cardoso Alves

PT

PDS
Felipe Mendes
Francisco Di6genes

Delfim Netto
José Lourenço

Edson

Gastone Righi

Fid~lis

PT
Vladimir Palmeira
PDC
José Maria Eymael
PL
Jones Santos Neves

FUivio Rocha

Serviço de Comissões Especiais: Anexo H - Sala 10 - Mezanino.
Secretário: Sflvio Avelino da Silva
Ramais: 7067 e 7066
COMTSSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 56, DE 1991, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DA CONSJ1TUIÇAO FEDERAL
(DESRJI,OULAMFNTAÇAO DA ECONOMIA)
Presidcntc: Deputado M:mrflio Ferreira lima
I" Vil'e-Pn~'lidl'nte: Ikputado Fáhio Meirelles
2!' Vic('-Prl~si(ll'nte: Deputado I,uiz Tadeu I.eite
1" Vice-Presidente: Deputado Vladimir Palmeira
Rcln\or: Deputado Ney lopes
Titulares

Suplentes

m oco PARLAMENTAR
Evaldo Gonçalves
Flávio Derzi
Nelson Morro
Renato Johnsson

Paes I andim
Mauril'i Mnriano
Ney lopcs
P:wlo Marinho

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 61, DE 1990, QUE "DISPÓE
SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS DEPUTADOS
ESTADUAIS E DOS VEREADORES"
Presidente: Deputado Miro Teixeira
lo Vice-Presidente: Deputado Vital do Rego
'2:' Vice-Presidente: Deputado Antônio Britto
3° Vice-Presidente: Deputado Magalhães Teixeira
Relator: Deputado César Bandeira
Suplentes

Titulares

nr.oco PART.AMENTAR
Antônio Barhara
César Bandeira
Gustavo Krauser
I.uciano Pizzato
PMDB

PDT
Uberato C.ahoelo
Marino Clinger

Miro Teixeira
Vilal do Rego

Hugo Hiehl
João Rodolfo

João de Deus Antunes
João Tota
PSDB

Vittorio Medioli

Aroldo Góes
Beth Azize

PTB
carlos Kayath

S610n Borges dos Reis

PDS

PT

Carlos Azamhuja
Marcelino Romano Machado

J o.'lé Dirceu

I.ourival Freitas
PDC

PSDB
Adronldo Streek

Gonzaga Motta
Maurllio Ferreira Lima
Renato Vianna
Tidei de Lima

Antônio Britto
José I.uiz C1erot
Marcelo Barhieri
Nelson Johim

Magalhães Teixeira

PDT

Fi\hio Meirelles
Roherto Campos

Arno Magarinos
Augusto Farias
Efraim Morais
Murilo Pinheiro

PDS
Eduardo Moreira
Ilermfnio Calvinho
Luiz Soyer
Tidei de Lima

Mi\rria Cihilis Viana
Valdomiro l.ima

Ribeiro Tavares

Serviço de Comissões Especiais: Anexo II - Sala 10 - Mezanino.
Secretário: Luiz César Lima C-asta
Ramais: 7066 e 7067

PMDB
I .uiz. Tadeu leite
Maunlio Ferreira Lima
Nelson Proença
Walter Nory

Roberto Balestra
PL

Jarvis Gaidzinski

PTB

Francisco Coelho

Maria Eymael

J ackson Pereira

Antonio Carlos Mendes Thame

Alofzio Mereadante

PDC
Jo.'l~

PSDB

Paulo Bernardo

Vladimir Palmeira

Vitt6rio MedioU

Pedro Novais

Leomar Quintanilha

PL
Ricardo Izar

Wellington Fagundes

~erviço de Comissões E!\peeiais: Anexo TI - Sala to - Mezanino
Secretário: José Maria A. de Castre
Ramais: 70M e 70()

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
.PARECER SOBRE O PROJETO DE LEi N° 2057,
DE 1991, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCIEDADES INDíGENAS"
Presid('nte: Deputado Domingos Juvenil
I" Vice-Presidente: Deputado João Fagundes
2" Vic('-Pr('!\idente: Deputado I.ourival Freitas
Relatora: Deputada Teresa Jucá
Titulares
Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR
Alacid Nunes
Átila Lins
George Takimoto
lIeitor Franco
Tony Gel

Elíscio Curvo
I uciano Pizzato
Ruh('n B('nto
Sérgio Barcellos
Tadashi Kuriki
PMDB
Domingos Juvenil
.lofHI I <ll!undes
Rita ('amata
hlire Reí'ende

Armando Costa
Euler Riheiro
Ilermínio Calvinho
Mauri Sérgio
PDT
Aroldo Góes
I Iaroldo SaMia

Beth Azize
"iídney Ul' Miguel

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 39, DE 1989, QUE
"ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART. 14,
ALTERA OS PARÁGRAFOS 5°, 6° E 7" DO MESMO
ARTIGO E MODIFICA O ARTIGO 82, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL".
Prazo: 40 Sessôes - a partir de 04-12-91
Presidente: Deputado Renato Vianna
1° Vice-Presidente: Deputado João Henrique
2° Vice-Presidente: Deputado Magalhães Teixeira
3° Vice-Presidente: Deputado Carrion Júnior
Relator: Deputado Maurfcio Campos
Titulares

Ângela Amim
Célia Mendes

Edmundo Galdino
Osmânio Pereira

PDS

Magalhães Teixeira
Onaireves Moura

PT

PDC
Paudcrney Avelino

Osório Santa Cruz

Samir Tannus
PL

1'1.

José Augusto Curvo
PSB

CC'lio de Ç'ilstro

Edésio Passos

Sandra Starling

. 'PDC

Ff\\'io Rocha

Carlos Kayath

PT
Ricardo Moraes

I\vcnir Rosa

Aécio Neves

PTB
Alceste Almeida

Lourival Freitas

José Lourenço
Telmo Kirst
PSDB

PTB
Francisco Rodrigues

Elio Dalla-Vecchia
Edésio Frias

José Diogo
Prisco Viana

PSDB
Fáhio Feldemann
TlIga Angerami

Suplentes

BLOCO PARLAMENTAR
Zé Gomes da Rocha
Antônio Ueno
Osvaldo Coelho
Leur Lomanto
Paulo Marinho
Sérgio Barcellos
Pedro Valadares
Paulo Octávio
PMDB
João Henrique
Jurandir Paixão
Aloízio Santos
Luis Soyer
Renato Vianna
Mário Martins
Tidci de Lima
Pedro Tassis
PDT
Carrion Júnior
Valdomiro l.ima

PDS
Maria V:1lndão
Teresa J lIcá

Serviço de Comissões Especiais - Anexo TI - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Flda Calheiros Bispo
Ramal: 7069

U1durico Pinto

Maurfcio Campos

Wellington Fagundes

Serviço de Comissões Especiais - Anexo II - Sala 10 - Mezanino.
Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira - ramais
7067 e 7066

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
PRE ÇO DE ASSIN A TU RA
(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)

Semestral.................... Cr$ 70.000,00 até 31-3-92
SEÇÃO II (Senado Federal)

Semestral..................... Cr$ 70.000,00 até 31-3-92
Número avulso

Cr$ 500,00 até 31-3-92

Os pedidos deve:m ser acompanhados de cheque pagável em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento
pela Caixa Econômica Federal- Agência - PAB-CEGRAF, conta corrente nO 920001-2, a favor do
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160
Maiores informações pelos telefones (061) 311-3738 e 311-3728
na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de Publicações - Coordenação de Atendimento ao 1Jsuãrio.

REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGISLATIVA N9 107
(julho a setembro de 1990)
Está circulando o n9 107 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de
pesquisa jurídica editado pela Subscretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
Este número, com 340 páginas, contém as seguintes matérias:
Medidas provisórias - Rual Machado Horta
Os serviços de telecomunicações na Constituição Brasileira de 1988 - Gaspar Vianna
A Constituição de 1988 e o sistema financeiro
nacional - Arnaldo Wald
A autonomia universitária e seus limites jurídicos - Giuseppi da Costa
A aposentadoria dos servidores na Constituição
de 1988 - Palhares Moreira Reis
Direito urbanístico e limitações administrativas
urbanísticas - Diogo de Figueiredo Moreira Neto
Controle parlamentarda administração - Odete
Medauar
Observações sobre os Tribunais Regionais Federais - Adhemar Ferreira Maciel
O recurso especial, e o Superior Tribunal de Justiça - Sálvio de Figueiredo Teixeira
Tribunal de Contas e Poder Judiciário - Jarbas
Maranhão
Jurisdição e competência: nota sobre o sentido
histórico-político da destihção - Nelson
Saldanha
A atuação dos procuradores da República no
atu'al contexto de competência jurisdicional
federal em tema de combate a entorpecentes - Vitor Fernandes Gonçalves

À venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas Senado Federal. Anexo I. 229 andar Praças dos Três Poderes,
CEP 70160 - Brasília, DF TelefonBs: 311-3578 e 311-3579

Conceito de "underselling" ("dumping") dentro
do Anteprojeto da nova Lei Antitruste Mário Roberto Villanova Nogueira
Os direitos de autor e os que lhes são conexos
sobre obras intelectuais criadas ou interpretadas sob o regime de prestação de serviços - José Carlos Costa Netto
Bem de família - Zeno Veloso
Fundamentos da arbitragem no Direito brásileiro
e estrangeiro - Jorge Barrientos Parra
"Lobbies" e grupos de pressão como agentes
de informação para o Poder Legislativo Yami/ e Sousa Dutra
Desequilíbrios regionais no atendimento às demandas de educação - Edivaldo M. Boaventura
A biblioteca legislativa e seus objetivos -Eduardo José Wense Dias
Recepción de la sociedad unipersonal de responsabilidad licnitada en el Provecto de Unificación Civil y Comercial en Argentina. Protección de los acreedores - Df. Daniel E.
Moeremans
La influencia de la Jurisprudencia dei Tribunal
Europeo de los Derechos Humanos en la
Jurisprudencia dei Tribunal Constitucional
Espanol. - Antonio Me' Lorca Navarre.te

Assinatura para 1991
(n 9S 109 a 112):

Cr$ 4.500,00

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA
470775.

REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N9 110
(abril a junho de 1991)
Está circulando o n 9 77Oda Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de pesquisa
jurídica, editada pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
Este número com 398 páginas, contém as seguintes matérias:

Assinatura para 1991 (nl? 109 a 112).
COLABORAÇÃO
A primeira Constituição Republicana do Brasil Alcides de Mendonça Lima
..
Tarefa dos partidos polfticos no processo de integração da América Latina - André Franco Montoro
.
Os actos legislativos no Direito Constitucional Por..
tuguês -Jorge Miranda
Konrad Hesse: Uma nova crença na Constituição
-Inocêncio Mártires Coelho
..
Os Direitos Humanos como limitaçõ'8s ao poder
constituinte - Leomar Barros Amorim de Sousa

Cr$ 4.500,00

Auditoria e avaliação da execução - Rosinethe
Monteiro Soares
..
Soberania do Poder Judiciário -António de Pádua
Ribeiro
O Poder Normativo da Justiça do Trabalho - Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena
..
A Escola Judicial ~ -Sálvio de Figueiredo Teixeira
Da constitucionalidade do bloqueio de valores Adriano Perácio de Paula
..
O Programa Brasileiro de Privatização de Empresas Estatais - Marcos Juruena Villela Souto
.

Revisão constitucional- Geraldo Ata/iba
..
Direito Constitucional Brasileiro (Reflexões sobre
aspectos elementares) - Sebastião Baptista Affonso
.
Mandado de injunção - Marcelo Duarte
..

Tratamento jurídico dispensado no Brasil ao capital estrangeiro - Werter R. Faria
..
Agricultura e inflaçao sob o capitalismo periférico
-Mauro Márcio Oliveira
..
A pau e pedra: notas sobre o vandalismo -José
Arthur Rios
.

As Medidas Provisórias no Sistema Jurídico-Constitucional Brasileiro -Fran Figueiredo
..

Dois momentos decisivos na vida de Rui Barbosa
-Rubem Nogueira
..

Aspectos do Regime Constitucional da Desapropriação - Vitor Rolf Laubé
..
A liberdade de expressão e a propaganda eleitoral
.
ilícita - Geraldo Brindeiro
Questões e direitos relativos à mulher nas Constituições do Brasil e de Minas Gerais-Anamaria
Vaz de Assis Medina
..
Fundações privadas instituídas pelo Poder Público
-Adílson Abreu Dallari
.

PESQUISA -

Direito Comparado

Lei inglesa de Pfoteção ao consumidor, 1961 ........
Lei inglesa de· segurança do consumidor, 1978
••••••••••••••••••••••• /'0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••

Emenda à lei inglesa de segurança do consumidor,
..
1986
Obras publicadas pela Subsecretaria de Edições
;
..
Técnicas

-------------,------------------------À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas -

Senado Federal, Anexo I, 22 9 andar - Praça
dos Três Poderes, CEP 70160 - Brasília, DF - Telefones: 311-3578 e 311-3579
Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Feder~ ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA 470775.

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203
Brasília - DF

EDIÇÃO DE HOJE: 144 PÁGINAS

