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CONGRESSO NACIONAL

CAPITAL FEDERAL

(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso l, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N~ 7, DE 1990

Aprova o texto do Acordo sobre Sanidade Animal em Áreas de Fronteira, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia,
a 16 de julho de 1985.

Art. 19 É aprovado o text,o do Acordo sobre Sanidade Animal em Áreas de Fronteira, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Colômbia, a 16 de
julho de 1985.

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de que possam
resultar revisão deste Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer Ajustes Complementares.

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de maio de 1990. - Senador Nelson Carneiro, Presidente.

(*) O texto do Acordo acompanha publicação deste Decreto Legislativo no"DCN (Seção 11), de 22-5-90.

(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso l, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO N~ 8, DE 1990

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba, celebrado
em Havana, em 18 de março de 1987.

Art. 19 É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Cuba, celebrado em Havana,
em 18 de março de 1987.

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de maio de 1990. - Senador Nelson Carneiro, Presidente.

~*) o texto do Acordo acompanha publicação deste Decreto Legislativo no DCN (Seção 11), de 22-5-90.
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Faço saber que o Congr:lilsso Nacional aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado
Fedéral, nos termos do it~m 2~ d6 art. 48 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Ng 9, DE 1990

Rátifica o Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados, e dá outras providências.

/

Art. 19 /E ratificado, na forma do disposto no art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, o F~ndo Rotativo da Câmara dos Deputados, criado pela Resolução n9 18, de 1971, alterada
pelas Resolu.ções n9S 68, de 1978, 70, de 1978, e 22, de 1979.

#frt. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
"Senado Federal, 21 de maio de 1990. - Senador Nelson Carneiro, Presidente

(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, eromulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Ng 10, DE 1990

Aprova o texto do Acordo Básico entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Programa de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
- FAO - referente· à ajuda do Programa Mundial de Alinientos, celebrado em Brasília,
a 2 de fevereiro de 1987.

Art. 19 É aprovado o texto do Acordo Básico entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Programa de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
- FAO - referente à ajuda do Programa Mundial de Alimentos, celebrado em Brasília, a 2 de fevereiro
de 1987. .

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que se"destinem
a estabelecer ajustes complementares.

Art. 29 Este Decreto Legislativo .entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 21 de maio de 1990. - Senador Nelson Carneiro, Presidente.----
(*) o texto do Acordo acompanha publicação deste Decreto Legislativo" no DCN (Seção lI), de 23-5-90.
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REQUERIMENTOS

Do Senhor Deputado ALDO ARAN
TES, Requerimento de Informação n"
510/90.

Do Senhor Deputado LUIZ SALO
MÃo, Requerimento ae Informação n"
511190.

Do Senhor Deputado FÁBIO FELD
MANN, Requerimento de Informação n"
512/90.

Do Senhor Deputado FABIO FELD
MANN, Requerimento de Informação n"
513/90.

Da Senhora Deputada LÚCIA VÂ
NIA, Requerimento de Informação N"
514/90.

D~ Senhora Deputada LÚCIA VÂ
NIA, Requerimento de Informação n°
515/90.

Do Senhor·Deputado MÁRIO LIMA,
Reql!erimento de Informação n" 517/90.

Do Senhor Deputado SÉRGIO SPA~
DA, Requerimento de Informação n"
518/90.

Do Senhor Deputado VIRGíLIO
GUIMARÃES, Requerimento de Infor
mação n" 519/90.

Do Senhor Deputado LEOPOLDO·
SOUZA, Requerimento de Informação
n9 520/90.

Do Senhor Deputado ANTERO DE
BARROS, Requerimento de Informação
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Do Senhor Deputado ANTERO DE
BARROS, Requerimento de Informa
São n" 522/90.
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Do Senhor Deputado GERSON MAR
CONDES, Requerimento de Informa
ção n' 523/90.

Do Senhor Deputado GERSON MAR
CONDES, Requerimento de Informa
ção n' 524/90.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição n°
41, de 1990 (Do Sr. Miraldo Gomes) 

.Acrescenta parágrafo 4' ao artigo 167 da
Constituição Federal.

PROJETOS A IMPRIMIR

Projetos de Lei n' 857-A, de 1988 (Da
S1"' Benedita da Silva) - !nclui a disciplina
"História e Cultura da Africa" nos currí
culos que especifica; tendo pareceres: da
Comissão de Constituição e Justiça e Re
dação,pela constitucionalidade, juridici
dáde e técnica legislativa; e, da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, pela
rejeição.

Projeto de Lei n' 1.945-D, de 1983,
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
n' 1.945-B de 1983, que "inclui o fotógrafo
autônomo no Quadro de Atividades e
Profissões a que se refere o artigo 577
da Consolidação das Leis do Trabalho,
ayrovado pelo Decreto-Lei n' 5.452. de
I' de maio de 1943"; tendo pareceres: da
Comissão de Cosntiutição e Justiçae Re
dação, pela constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa, com emendas;
e da Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público, pela aprovação
cOJU emendas.

Projeto de Lei n' 7.502-A, de 1986 (Do
Senado Federal) - PLS n' 24/80 - Dá
nova redação ao item I do artigo 7' da
Lei n' 3.765, de 4 de maio de 1960, que
dispõe sobre as pensões militares; tendo
pareceres: da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação, pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa;
da Comissão de Defesa Nacional, pela
prejudicialidade; e, da Comissão de Fi
nanças e Tributação, pela aprovação.

Projeto de Lei n' 7.509-A, de 1986 (Do
Senado Federal) - Dá nova redação ao
caput do artigo 224 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n' 5.452, de I' de maio de 1943;
tendo pareceres: das Comissões de Cons
tituição e Justiça e Redação; e de Traba
lho, pelo arquivamento, por prejudicia
lidade; e, da Comissão de Finanças e Tri
butação, pelo arquivamento.

Projeto de Lei n' 8.390-A, de 1986 (Do
Poder Executivo) - Mensagem n' 680/86
- Reajusta o valor da pensão especial
concedida a Justiniana Fleury Passos e re-

vertida a Maria Nil7.:a FleuryPassos, filha
do ex-Deputado E'dson Junqueira Pass~
tendo pareceres: da Comissão de Consti
tuição e Justiça e Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva; e, da Comissão de Finanças e Tribu
tação, pela aprovação.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Decreto Legislativo n' 182,
"de'1990-:{Do Sr. Paulo PaimJ-c::f Susta
a Instrução NOrrllaÜva n' 9, dê 21 de mar
ço de 1990, do Ministro de Estado do Tra
balho e da Previdência Social.

Projeto de Resolução n' 219. de 1990
(Do Sr. Adylson M,otta) - Altera dispo
sitivo do Regimento Interno.

Projeto de Lei n' 4.951, de 1990 (Do
Sr. José Carlos Coutinho) - Dispõe so
bre a criação do CONSEMT - Conselho
Nacional de Segurança e Medicina do
Trabalho, altera o Regulamento da Inspe
ção do Trabalho e o Capítulo V do Título
II da CLT - Consolidação das Leis do
Trabalho, relativos à Segurança e Medi
cina do Trabalho.

Projeto de Lei n' 4.972, de 1990 (Do
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame) 
Acrescenta dispositivo ao art. 22 da Lei
n' 5.890, de 8 de junho de 1973, para
prever a incidência de correção monetária
nos benefícios pagos com atraso pela Pre
'vidência Social.

Projeto de Lei n' 4.975, de 1.990 (Do
Sr. Paulo Zarzur) - Dispõe sobre a ex
tensão ao trabalhador rural da proteção
no caso de acidente no trânsito para o
trabalho e na volta à residência.

Projeto de Lei n' 5.001, de 1.990 (Do
Sr. José Luiz Maia) - Cria o Tribunal
Regional do Trabalho no Estado do Piauí
e d,á,outras providências.

projéto de Lei n' 5.004, de 1990 (Do
Sr. José Luiz Maia) - Cria a Escola Agro
técnica de Picos, no Estado do Piauí, e
dá outras providências.

Projeto de Lei n' 5.005, de 1990 (Do
Sr. José Luiz Maia) -Cria a Escola Agro- .
técnica de Buriti dos Lopes, no Estado
do Piauí, e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 5.006, de 1990 (Do
Sr. Jos~LuizMaia)-CriaaEscolaAgro
técnica de Ribeiro Gonçalves, no Estado
do Piauí, e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 5.008, de 1990 (Do
Sr. Francisco Amaral) - Dispõe sobre
a efetivação de servidores das sociedades
de economia mista e empresa públicas.

Projeto de Lei n' 5.013, de 1990 - (Do
Sr. Vilson Souza) - Dispõe sobre a cen
tralização do pagamento do pessoal da
administração federal em bancos oficiais

e' a centralização dos negócios bancários
das ~mpresas do setor produtivo estatal
no Banco do Brasil S.A.

Projeto de Lei n' 5.014, de 1990 (Do
Sr. Chico Humberto) - Dispõe sobre pa
gamento de dívidas do setor agrícola.

Projeto de Lei n' 5.015, de 1990 (Do
Sr. Agripino de Oliveira Lima) - Dispõe
sobre extinção de punibilidade e regulari
zação de aquisição de equipamento ele
trônico de origem estrangeira.

Projeto de Lei n' 5.017. de 1990 (Do
Sr. Paulo Delgado) - Acrescenta inciso
ao art. 659 da Consolidação das Leis do
Trabalho - concessão de liminar pelo
Juiz do Trabalho.

Projeto de Lei n" 5.019, de 1990 (Do
Sr. Victor Faccioni) - Dispõe sobre in
centivo fiscal às pessoas jurídicas que con
tribuírem para a construção de escolas
modelo destinadas ao aprendizado agrí
cola ou industrial de presidiários.

Projeto de Lei n' 5.021, de 1990 (Do
Sr. Lézio Sathler) - Autoriza o uso do
gás natural ou biogás em veículos rodoviá
rios automotores e dá outras providên
cias.

Projeto de Lei n" 5.027, de 1990 (Do
Sr. Jalles Fontourá) - Dispõe sobre a
criação de Escola Agrotécnica Federal,
no Município de Ceres, Estado de Goiás,
e dá outras providências.

Projeto de Lei n' 5.028, de 1990 (Do
Sr. Jalles Fontoura) - Dispõe sobre a
criação de Escola Agrotécni,ca Federal,
no Município de Goianésia, Estado de
Goiás, e dá outras providências.

Projeto de Lei no 5.074, de 1990 (Do
Senado Federal) - PLS n° 265/89- Dis
põe sobre as Comissões Parlamentares de

.Inquérito.

Projeto de Lei n' 5.075, de 1990 (Do
Senado Federal) - PLS n' 98/88 - Dá
nova redação ao art. 146 da Lei n'1.711,
de 28 de outubro de 1952.

Errata

(Republica-se por ter saído com incorre
ção no DCN de 5-4-90, págrina 2446, colu
na 1)

Na ementa, onde se lê:
INDICAÇÃO N' 1, DE 1990
(Do Sr. Osvaldo Macedo)

Sugere a manifestação das Comis
sões de Constituição e Justiça e de
Redação e de Educação, Cultura e
Desporto sobre a elaboração de pro
jeto dispondo acerca de proteção dos
topônimos nacionais.

(Às Comissões de Constituição e
Justiça e de Redação; e de Educação,
Cultura e Desporto - nos termos do
art. 113 do Regimento Interno.)
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Leia·se:
INDICAÇÃO N' 2, DE 1990
(Do Sr. Osvaldo Macedo)

Sugere a manifestação d'as Comis·
sões de Constituição e Justiça e de
Redação e de Educação, Cultura e
Desporto sobre a elabo,ração de pro
jeto dispondo acerca de proteção dos
topônimos nacionais.

(Às Comissões de Constituição e
Justiça e de Redação; e de Educação,
Cultura e Desporto - nos termos do
art. 113 do Regimento Interno.)

IV - Pequeno Expediente

MÁRIO LIMA - Pedido de informa
ção à Mesa sobre Requerimento de Infor
mações nl' 517, do orador, à Ministra da
Economia, Zélia Cardoso de Mello. Im
portância de elaboração, pelo Congresso
Nacional, de nova legislação sindical.

ÁTILA LIRA-Apelo do orador ao
Ministro da Educação, Carlos Chiarelli,
e ao Presidente da Fundação de Apoio
ao Estudante, no sentido da normalização
do fornecimento de merenda escolar em
D.om Inocêncio, Estado do Pauí.

03WALDO LIMA FILHO - Crítica
ao plano de estabilização econômica do

"'Governo Collor de Mello.

ADOLFO OLIVEIRA - Irregulari
dades praticadas por fiscais do Governo

do Estado do Rio de Janeiro no Município
de Petrópolis.

NEY LOPES - Preferência dos usi
neiros quanto à produção de açúcar em
lugar de álcool.

NILSON GIBSON - Necessidade de
investimentos pesados para recuperação
da malha ferroviária do Nordeste.

EDUARDO SIQUEIRA CAM
POS - Implantação do "Projeto Novas
Fronteiras", de desenvolvimento das ati
vidades agropecuárias do Estado do To
cantins.

LUIZ MARQUES - Renúncia do
orador ao mandato parlamentar, para as
sumir o cargo de Diretor-Geral, do
DNOCS - Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas.

V - Comunicações de Lideranças

(Não há oradores inscritos.)

VI - Grande Expediente

NILSON GIBSON -Normas gerais
de proteção à infância e à juventude.

VII - Comunicações Parlamentares

(Não há oradores inscritos.)

VIII - Encerramento

2 - ATOS DA MESA
Nomeação: José Paulo Godoi Moreira.
Designação: Leonildo Montu.

3- ATAS DAS COMISSÕES
Comissão de Constituição e Justiça e

de Redação, 2' reunião ordinária, em
4-4-90; 3' reunião ordinária, em 5-4-90;
4' reunião ordinária, em 18-4-90; 5' reu
nião ordinária, em 25-4-90; 6' reunião or
dinária, em 26-4-90; Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço PúbÍico,
6' reunião ordinária, em 10-5-90.

4 - DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
Comissão de Constituição e Justiça e

de Redação, em 21-3-90; em 28-4-90; em
30-3-90; em 2-4-90; em 10-4-90; em,
12-4-90; em 16-4-90; em 17-4-90; em
27-4-90; em 30-4-90; Comissi\o de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Mino
rias, em 21-5-90; Comissãóde .finanças
e Tributação, n" 14, em 21-5-90" '

5 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJE·
TOS

Comissão de Constituição e JlIstiça, e
de Redação, em 29-3-90; em: 24~4-90; em
27-4-90. '

6 - ARQUIVAMENTO

Seção de Sinopse
7 - MESA (Relação dos membros) ,

8 - LÍDERES E VICE-LÍDERES (Re-
lação dos membros) '. .

9 - COMISSÕES TÉCNICAS (Rela-
ção dos membros) . . '

Ata da 591;\ Sessão, em 21 de maio de ,1990
Presidência dos Srs.: Ruberval Pilotto, 4'1 Secretário

ÀS 13H30MIN COMPAREÇEM os SE
NHORES:

Ruberval Pilotto

Acre

Nosser Almeida - PDS.

Amazonas

Carrel Benevides - PTB.

Rondônia

Chagas Neto - PTB; Raquel Cândido 
PDT.

Pará

Domingos Juvenil - PMDB; Gerson Pe
res - PDS; Paulo Roberto - PL.

Tocantins

Paulo Sidnei - PMDB.

Maranhão

Enoc Vieira - PFL; Vieira da Silva 
PDS.

Piauí

Átila Lira - PFL; Paes Landim - PFL.

Ceará

Gidel Dantas - PDC; José Lins - PFL;
Luiz Marques - PFL; Mauro Sampaio 
PSDB.

Rio Grande do Norte

Flávio Rocha - PRN; Iberê Ferreira 
PFL; Ney Lopes - PFL.

Paraíba

Agassiz Almeida - PMDB.

Pernambuco

Nilson Gibson - PMDB; Oswaldo Lima
Filho-PMDB.

Sergipe

Leopoldo Souza - PMDB.

BlI,hia

Ângelo Magalhães - PFL; CaIlos San!'A
nna - PMDB; João Alves - PFL; Jorge
Hage - PDT; Mário Lima ..,..- PM:DB.

Espírito Sltnto

Nyder Barbosa - PMDB;Pedro Ceolin
- PFL; Rita Camata - PMDB.

~io lJ,e Janeiro

Adolfo Oliveira - PFL.

São Paulo

Fernando Gasparian - PMDB; Francisco
Amaral- PMDB.

Goi4l;

Lúcia Vâma - PMpB.
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Distrito Federal

Augusto Carvalho -'PCB; 'Francisco Car
neiro - PTR; Geraldo Campos - PSDB;
Jofran Frejat - PFL.

Paraná

Alarico Abib -'pMDB; José Tavares
PMDB; Renato Berriardi - PMDB.

Santa Catarina

Alexandre Puzyna - PMDB; Eduardo
Moreira - PMDB; Paulo Macarini 
PMDB; RenatoVianna - PMDB.

RióGrande do Sul

Mendes Ribeiro - PMDB.

Amapá

Raquel Capiberibe~ PSB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
,- A lista de presença registra o compare
cimento de 49 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do

'Povo Brasileiro, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata

da sessão aiíterior~

11 - LEItURA DA ATA

o SR. NILSON 'GIBSON, servindo como
,2~ Secretário, procede à leitura da (lta da ses
sAo'antecedéhte, a qual 'é, sem observações,
aprovada. .

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Piloto)
Passa-se à leitura dó expediente.

O SR. NEY LOPES, servind.o como 1· Se
cretário procede à leitura do seguinte

In ..... EXPEDffiNTE

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N',51Ó/90

(Deputado Aldo Arantes)

Solicita informações ao Ministro da
Eduelição sobre providências adotadas
pelo MEC pata veicular nas escolas de
l' ê,2' gráus .,Lei D' ;;398/85.

Senhor Presidente,
Inúmeros estabalecimentos de ensino de

1~grau, tá)rto a rede pública, como da particu
lar, estão adotando em seus cursos, como
livro didátieo, a publicação "Educação Moral
e Cívica", da editora: Saraiva, editada em
í988. Tal publicação, em suas páginas 137,
138,139 e 140, contém informações e instru
ções'sobre a estrutilração e o funcionamento
dos Centros Cívicos, inclusive uma sugestão
para a elaboração de um Regimento Interno
de Centro Cívico Escolar para escolas de 1~

e 2~ graus.
A LegislaçãO Brasileira sobre livros didá

Jicos determina que a: utilização dessas obras

pelas escolas depedem de autorização expres
sa do Ministério da Educação que deve consi
derar, entre outras questões, o respeito das
obras 'em exame aos dispositivos da Legis
lação Brasileira. Ne~se sentido, tal publica
ção afronta expficita,mente a Lei n" 7.398,
de 1985', sancionada pelo Presidente da Re
pública; resultante da aprovação do Projeto
de Lei n" 1.880/83, de minha autoria, que
extinguiu os Centros Cívicos, criando e regu
lamentando os Grêmios Estudantis, como as
legítimas entidades representativas dos estu
dantes de 1" e 2" graus.

Têm chegado ao meu conhecimento infor
mações de que inúmeras escolas secundárias
simplesmente desconhecem a Lei dos Grê
mios Estudantis e continuam agindo como
se estivéssemos ainda nos tempos do regime
militar, criando os chamados Centros Cívi
cos.

Diante disso, com base nos artigos 115 e
116 do Regimento InterI).o da Câmara dos
Deputados, requeiro a Vossa Excelência seja
encaminhado ao Ex' Sr. Ministro da Educa
ção, Requerimento de Informações, solici
tando esclarecimentos sobre as providências
adotadas por aquele Ministério para veicular
nas escolas de I' e 2. graus a Lei n' 7.398/85,
que extinguiu os Centros Cívicos e criou os
Grêmios Estudantis, bem como quais as me
didas adotadas para impedir a utilização da
referida obra e de outras da mesma natureza,
na rede oficial e particular de ensino de I'
e 2' graus, já que tal utilização contraria dis
positivo legislativo em vigor.

Sala das Sessões, 4 dé abril de 1990. Aldo
Arantes, Deputado Federal.

I - Relatório

Com o requerimento sob exame, o Sr. De
putado Aldo Arantes pretende obter esclare
cimentos do Sr. Ministro da Educação sobre
as providências adotadas pelo MEC para vei
cular nas escolas de 1" e 2' graus a Lei n'
7.398/85, que extinguiu os Centros Cívicos
e criou os Grêmios Estudantis, bem como
as medidas adotadas para impedir a utiliza
ção, como livro didático, a publicação "Edu
cação Moral e Cívica", da Editora Saraiva,
editada em 1988, e de outras da mesma natu
reza, na rede oficial e particular de ensino
de I' e 2' graus, já que tal utilização contraria
dispositivo legal em vigor.

Ao justificar a proposta, o seu autor afirma
que inúmeros estabelecimentos de ensino de
I' grau estão adotando em seus cursos, como
livro didático, a publicação acima citada, nu
ma afronta à Lei n' 7.398/85, que extinguiu
os Centros Cívicos, criando e regulamentan
do os Grêmios Estudantis, como as legítimas
entidades representativas dos estudantes de
I' e 2' graus.

Eis o relatório.

n - Voto do Relator

Somos pelo encaminhamento do pedido,
eis que encontra-se devidamente apoiado nas
regras atinentes, à matéria.

Sala das Relações da Mesa, em 25-04-90.
Deputado Inocêncio Oliveira Relator.

111 - Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 510/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Aldo Arantes
ao Senhor Ministro da Educação, sobre pro
vidências adotadas pelo MEC para veicular
nas escolas de 1" e 2" graus a Lei 7.398/85.

Brasília, 17 de maio de 1990. Hélio Dutra,
Secretiírio-Ge~alda Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 511/90

(Deputado Luiz Salomão)

Solicita informações à Ministra da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento sobre
saldos diários de captação de recursos
através de CDIs de instituições financei
ras durante o mês de março.

Senhor Presidente
Requeiro, nos termos dos artigos 115 e 116

do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, seja requisitada à Excelentíssima Se
nhora Ministra de Estado da Economia, Fa
zenda e Planejamento, e ao Banco Central
do Brasil, no prazo de trinta dias, sob pena
de crime de responsabilidade, as informações
seguintes:

I') Relação dos saldos diários de captação
de recursos através de Certificados de Depó
sitos Interbancários, durante o mês de março,
bem como o saldo de caixa, dia a dia, no
mês referido, de responsabilidade das insti
tuições financeiras dos seguintes grupos:

-Planibank
~Garantia

-Multiplic
-Banco Francês e Brasileiro S/A
-Banco Icatu S/A

2') Razões técnico-financeiras que leva
ram a Ministra a mudar, por portaria, o art.
7" da Medida Provisória n' 168 bloqueando
também as transações em CDI

Justificação

A imprensa tem noticiado com freqüência
que teria ocorrido quedra de sigilo do Plano
Collor.

Pessoas físicas e instituições do Sistema Fi
nanceiro, graças a notórias ligações com inte
grantes da equipe econômica do novo Gover
no, teriam se beneficiado de informações pri
vilegiadas sobre a natureza e conteúdo do
plano de estabilização, a exemplo do que o
País já testemunhara com os Planos Cruzado,
Bresser e Verão, lançados pelo Governo Sar
ney.

'Segundo versões correntes no mercado fi
nanceiro, as instituições relacionadas no pre
sente'requerimento teriam emitido um volu
me anormal de CDIs na quizena que antece
deu a posse do Presidente Collor, para obter.
liquidez especulativa.

Como aMedidaProvisórian'168 bloqueou
. depósitos e aplicações em geral, mas manteve
desbloqueados os depósitos e aplicações in
terbancárias, é claro que as instituições em
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tela poderiam quebrar por falta de liquidez,
caso as operações supracitadas tenham efeti
vamente ocorrido.

Para sanar o problema decorrente das ope
rações realizadas por estas instituições; a Mi
nistra da Economia, Fazenda e Planejamen

-tã; estranhamente, expediu a Portaria 059/90,
estabelecendo as mesma~limitações para o
resgate dos CDls válidas para as demais apli
cações. Em cbnseqüência, agravou-se ainda
mais a crise de liquidez do sistema bancário:

A Câmara dos Deputados - no exercício
de suas funções fiscalizadoras - não pode
deixar de obter do Executivo as necessárias
informações para apurar tão grave denúncia.

Sala das Sessões, de de 1990. De-
putado Luiz Salomão -.

I - Relàtório

Através do requerimento em análise, o Sr.
Deputado Luiz Salomão solicita seja encami
nhado pedido de informações à Sr' Ministra
da Economia, Fazenda e Planejamento, vi
sando obter os seguintes esclarecimentos:

1,) Relação dos saldos diários de captação
de recursos através de Certificados de Depó
sitos Interbancários, durante o mês de março,
bem como o saldo de caixa, dia a dia, no
mês referido, de responsabilidade das insti
tuições financeiras dos seguintes grupos:

-Planibak
-Garantia
-Multiplic
-Banco Francês e Brasileiro S/A
- Banco Icatu S/A

2') Razões técnico-financeiras que leva
ram a Ministra a mudar, por portaria, o art.
7' da Medida Provisória n~ 168 bloqueando
também as transações em CDI.

A justificação da iniciativa assenta-se em
notícias dando conta de quebra de sigilo do
Plano Collor, resultando no fato de que pes
soas e instituições teriam se beneficiado de
informações privilegiadas sobre a natureza
e conteúdo do referido Plano.

Assim, as instituições acima relacionadas
teriam emitido um volume anormal de CDls
na 1~ quizena de março para obter Iiquidez
especulativa, fato que o bloqueio dos depó
sitos pela MP-168 e com a expedição da Por
taria 059/90, estabelecendo as mesmas limita
ções para o resgate dos CDls, agravou-se ain
da mais a crise de Iiquidez do sistema ban
cário.

É o relatório.

n - Voto do Relator

A proposição guarda conformidade com
_as normas que disciplinam o assunto.

O nosso voto é, pois, pelo encaminhamen
to do pedido, como requerido.

Sllla das Reuniões da Mesa, 25 de abril
de 1990. Deputado Inocêncio Oliveira, Rela
tor.

m - Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou 9·
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n' 511/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Luiz Salomão

à Senhora Ministra da Economia, Fazenda
e Planejamento, sobre saldos diários de cap
tação de recursos através de CDls de institui
ções financeiras durante o mês de março.

Brasília, 17 de maio de 1990. Hélio Dutra,
Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 512/90

(Dep.utado Fabio Feldmann)

Solicita informações ao Secretário-Ge
raI da Presidência da República sobre o
cumprimento da Resolução Conama n'
006/88, que determinou o inventário de
resíduos sólidos industriais.

Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 50 parágrafo

2' da Constituição Federal e na forma prevista
pelo art. 115, I, do Regimento Interno, sejam
solicitadas as seguintes informações ao Poder
Executivo, através da Secretaria Nacional de
Meio Ambiente, sobre o cumprimento das
disposições da Resolução Conama n' 006/88.

1) informações quanto ao atendimento
pelo Ibama - Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis,
bem como demais órgãos do Sisnama da Re
solução Conama n' 006/88, de 15/06/88, espe
cialmente quanto a:

1.1) cumprimento do parágrafo único,
artigo segundo da referida Resolução;

1.2) número de indústrias, por categoria
e tipo de atividade (química, metalúrgica,
etc...), por estado, que geram resíduos peri
gosos;

1.3) número de indústrias que dispõe de
tratamento e disposição final autorizados pe
lo Ibama ou por órgãos integrantes do Sisna
ma para seus resíduos perigosos;

1.4) idem, para sistemas não autorizados
ou em desacordo com padrões ambientais;

1.5) atendimento do artigo terceiro da re
ferida Resolução;

1.6) atendimento do artigo quarto da re
ferida Resolução;

1.7) número e tipo de instalações autori
zadas pelo Ibama ou por órgãos integrantes
do Sisnama para tratamento e disposição de
resíduos industriais (perigosos ou não) gera
dos por terceiros.

. 2) cópia de eventuais relatórios sobre re
síduos industriais para todas as regiões por
Estado.

3) o número de instalações para trata
mento e/ou disposição final de resíduos sóli
dos industriais em processo de licenciamento
junto ao Ibama, porEstado, ou junto a outros
órgãos do Sisnama.

Justificação

O objetivo do pedido é obter informações
pficiais sobre o efetivo cumprimento da Reso
lução n' 006/88, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - Conama, à época órgão
superior do Sisnama - Sistema Nacional de
Meio Ambiente (órgão central pela Lei n'
7.804/89, de 18/07/89) a qual determinou a
realização de um inventário sobre os tipos

e destinos dos resíduos gerados no Parque
Industrial do País, notadamente os resíduos
perigosos, os estoques de agrotóxicos fpra-'
de condições de uso e de uso proibido e mate
riais contaminados com Bifenilas Policlora
das -PCB's.

Tais informações são de extrema valia para
os nobres membros desta Egrégia Câmara,
já que tramitam nesta Casa diversos projetos
de lei que versam sobre a importação, comer
cialização e destino de resíduos e substâncias
perigosas, entre os quais o Projeto
n' de minha autoria.

Sala das Sessões, 4 de abril de 1990. 
Deputado Fábio Feldmann

I - Relatório

Com o requerimento em epígrafe, o Sr.
Deputado Fábio Feldmann solicita o encami
nhamento de pedido de informações ao Po
der Executivo (Secretário-Geral da Presidên
cia da República), a fim de que, através da
Secretaria Nacional de Meio Ambiente, se
jam prestados esclarecimentos a esta Casa
sobre o cumprimento das disposições da Re
solução Conama n' 006/88, nos seguintes ter
mos:

1) Informações quanto ao atendimento
pelo Ibama - Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis,
bem como demais órgãos do Sisnama da Re
solução Conama, n' 006/88, de 15/06/88, espe-
cialmente quanto a: .

1.1) cumprimento do parágrafo único,
artigo segundo da referida Resolução;

1.2) número de indústrias que dispõe de
tratamento e disposição final autorizados pe
lo Ibama ou por órgãos integrantes do Sisna
ma para seus resíduos perigosos;

1.3) número de indústrias, por categoria
e tipo de atividade (química, metalúrgica,
etc... ), por estado, que geram resíduos peri
gosos;

1.4) idem, para sistema não autorizados
ou em desacordo com padrões ambientais;

1.5) atendimento do artigo terceiro da re
ferida Resolução;

1.6) atendimento do artigo quarto da re
ferida Resolução;

1.7) número e tipo de instalações autori
zadas pelo Ibama ou por órgãos integrantes
do Sisnama para tratamento e disposição de
resíduos industriais '(perigosos ou não) gera
dos por terceiros.

2) Cópia de eventuais relatórios sobre re
síduos industriais para todas as regiões por
Estado.

3) O número de instalações para trata
mento e/ou'disposição final de resíduos sóli
dos industriais em processo de licenciamento
junto ao Ibama, porEstado, ou junto a outros
órgãos do Sisnama.

A justificação do pedido fundamenta-se na
necessidade de se. obter informações oficiais
sobre o efetivo cumprimento da Resolução
n' 06/88, do Conselho Nacional de Meio Am
biente - Conama, já que tramitam na Câma
ra diversos projetos de lei, versando sobre
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a importação, cOinerciálização e destino de
resíduos perigosas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator
O nosso voto é pelo encaminhamento do

pedido, amparado que está nas normas ati
nentes à matéria.

Sala das Reuniões da Mesa, 25 de abril
de 1990. - Deputado Inocêncio de Oliveira,
Relator.

li! - Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n9 512/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Fábio Feld
mann ao Senhor Secretário-Geral da Presi
dência da República, sobre o cumprimento
da Resolução Conama n9 006/88, que deter
minou o inventário de resíduos sólidos indus
triais.

Brasília, 17 de maio de 1990. 'Hélio Dutra
- Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N9 513/90

(Deputado Fábio Feldmann)

Solicita informações ao Ministro da In·
fra-Estrutura sobre composição, caracte
rísticas e destino de combustíveis, resí
duos e outros materiais com potencial po.
luidor nas Refinarias de Paulínea, Cuba·
tão e São José dos Campos - SP.

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do artigo 50, pará

grafo 29 , da Constituição Federal e na forma
prevista pelo artigo 115, I, do Regimento In
terno, sejam solicitadas as seguintes informa
ções a Sua Excelência Ministro da Infra-Es
trutura, nos termos abaixo assinalados:

1 - composição de óleo diesel fornecido
às empresas situadas no Vale do Paraíba,
Campinas, Americana, Santa Bárbara d'Oes
te, Rafard, Paulíneâ, Piracicaba, Sumaré, Li
meira, Monte-Mor, Jaguariúna, Cosmópolis,
e outros municípios circunvizinhos a estes,
ressaltando-se o teor de enxofre;

2 - destino do RESVAC e do RASF (óleo
pesados) que sobram do processo de craquea·
mento do petróleo pelas Refinarias de Paulí
nea, Cubatão, São José dos Campos, indican
do-se quantidades ou volumes mensais e dés
tinários dos mesmos.

Justificação

A CESP - Companhia Energética de São
Paulo, pretende construir duas Usinas Ter
moelétricas, a saber Paulínea e São José dos
Campos. Estas Usinas queimariam RESVAC
e RASF produzidos pelas refinarias da Petro
brás localizadas no Estado de São Paulo, es
pecialmente a produção da REPLAN e da
REVAP. .

Como é de.conhecimento geral os proble
mas de deterioração da qualidade do ar e
das chuvas ácidas tem levado os países d~sen)
volvidos a planejar o abandono da produção
de energia pela queima de óleo diesel. A opi
nião pública destes países tem forçado o de-

senvolvimento oe tecnologias industriais, de
equipamentos e de construção civil que mini
mizem o consumo de energia com o fim de
melhorar a qualidade de vida e preservação
do meio ambiente.

Tendo conhecimento de que em Paulínea,
por exemplo, a poluição atmosférica é produ
zida expressivamente por apenas duas empre
sas, a RHODIA S/A e a REPLAN/PETRO
BRÁS, conforme os dados anexos, vimos so
licitar as informações necessárias para propor
ao Congresso Nacional o estabelecimento de
normas para tais equipamentos.

Estas são as razões do nosso pedido.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1990. 

Deputado Fábio Feldmann

I - Relatório

Através' do requerimento em causa, o Sr.
Deputado Fábio Feldmann pretende obter
esclarecimentos do Sr. Ministro da Infra-Es
trutura a respeito das seguintes questões:

1. composição do óleo diesel fornecido
às empresas situadas no Vale, do Paraíba,
Campinas, Americana, Santa Bárbara d'Oes
te, Rafard, PauIínea, Piracicaba, Sumaré, Li
meira, Monte-Mor, Jaguariúna, Cosmópolis,
e outros municípios circunvizinhos a estes,
ressaltando-se o teor de enxofre;

2. destino do RESVAC e do RASF (óleo
pesados) que sobram do processo de craquea
mento do petróleo pelas Refinarias de Paulí
nea, Cubatão, São José dos Campos, indican
do-se quantidades ou volumes mensais e des
tinatários dos mesmos.

Consta da justificação que a CESP pre
tende construir duas usinas termoelétricas
que queimariam RESVAC E RASF produ
zidos pelas refinarias da Petrobrás localizadas
no Estado de São Paulo, especialmente a pro
dução de REPLAN e da REVAP.

Alega o autor, por outro lado, que nos
países desenvolvidos há hoje uma preocupa
ção visando o desenvolvimento de tecnolo
gias industriais, de equipamentos ede cons
trução civil que minimizem o consumo de
energia com o fim de melhorar a qualidade
de vida e preservação do meio ambiente.

Por fim, diz que em Paulínea - SP, a polui
ção atmosférica é produzida por apenas duas
empresas) a RHODIA e a REPLAN/PE
TROBRAS, razão pela qual deseja as infor
mações necessárias para propor ao·Congresso
Nacional o estabelecimento de normas para
tais equipamentos.

Eis o relatório.

11- Voto do Relator

Somos pelo. encaminhamento do pedido,
cujos fundamentos guardam conformidade
com as regras que disciplinam o assunto.

Sala das Reuniões da Mesa, 25-4-90. 
Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.

111- Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 513/90, for
rnuladO"pelo Senhor Deputado Fábio Feld
mann ao Senhor Ministro da Infra-Estrutura,
-sobre composição, características e destino

de combustíveis, resíduos e outros materiais
com potencial poluidor nas Refinarias de
Paulínea, Cubatão e São José dos Campos
-SP.

Brasília, 17 de maio de 1990. - Hélio Du
tra, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 514/90

(Deputada Lúcia Vânia)

Solicita informação à Ministra da Ação
Social, sobre o programa de distribuição
do leite.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câ
mara dos Deputados

A deputada que este subscréve, ouvida a
Mesa, requer a Vossa Excelência seja endere
çado expediente à Excelentíssima Senhora
Ministra da Ação Social, solicitando informa
ções sobre a execução do programa de Distri
buição do Leite, pelo atual governo.

A importância da continuidade do referido
Programa, de assistência às nossas crianças
carentes, exige, de todos nós, postura coesa
em torno de sua execução. Para isso é neCes~

sário qui:: tenhamos informações precisas do
governo a esse respeito.

Brasília, 11 de abril de 1990. - Lúcia Vinia
- Deputado Federal.

I - Relatório
Com o requerimeno sob exame, a SI" De

putada Lúcia Vânia pretende obter esclareci
mentos da Sr' Ministra da Ação Social acerca
da execução do Programa de Distribuição do
Leite pelo atual governo. .

Na justificação, ressalta a importância da
continuidade do referido programa, que
atende às crianças carentes e exige de todos
po~tura coesa em torno de sua execução.

E o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição guarda conformidade com
as normas que disciplinam o assunto.

O nosso voto é assim pelo encaminhamen
to do pedido, como requerido.

Sala das Reuniões da Mesa, 25-4-90. 
Deputado Inocêncio Oliveira, Relator..

li - Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou O
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 514/90, for
mulado pela Senhora Deputada Lúcia Vânia
à Senhora Ministra da Ação Social, sobre
o Programa de Distribuição do Leite.

Brasília, 17 de maio de 1990. - Hélio Dutra
- Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 515/90

(Deputada Lúcia Vânia)

Solicita informações ao Senhor Ministro
da Educação sobre o Programa de Me·
renda ·Escolar.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câ
mara dos Deputados

A deputada que este subscreve, ouvida a
Mesa, requer a Vossa Excelência seja endere-
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çado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Ministro da Educação, solicitando informa
ções sobre a interrupção do Programa da Me-
renda Escolar, pelo atual governo. •

.A importância da continuidade do referido
Programa, de assistência aos nossos educan
dos carentes, exige, de todos nós, postura
coesa em torno de sua execução. Para isso
é necessário que tenhamos informações pre
cisas do governo a esse respeito.

Brasília, 11 de abril de 1990. - Lúcia Vâ·
nia, Deputada Federal.

I - Relatório

Através do requerimento em análise, a Sr"
Deputada Lúcia Vânia solicita o encaminha
mento de pedido de informações ao Sr. Mi
nistro da Educação, a fim de obter esclareci
mentos sobre a interrupção do Programa da
Merenda Escolar pelo atual governo.

Na fundamentação do pedido, sua autora
realça a importância de continuidade do refe
rido Programa, que presta assistência aos
educandos carentes, e, por isso mesmo, exige
de todos postura coesa em torno de sua exe
cução.

Eis o relatório.
II - Voto do Relator

Manifesto-me pelo encaminhamento do
pedido, eis que encontra-se devidamente
apoiado nas regras atinentes à matéria.

Sala das Reuniões da Mesa, 25-4-90.
Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.

m - Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 515/90, for
mulado pela Senhora Deputada Lúcia Vânia
ao Senhor Ministro da Educação, sobre o
Programa de Merenda Escolar.

Brasília, 17 de maio de 1990. - Hélio Du·
tra, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 517/90

(Deputado Mário Lima)

Solicita informações à Ministra da Eco·
nomia, Fazenda e Planejamento sobre as
conseqüências das Medidas Provisórias
referentes aos ativos financeiros.

Senhor Presidente:
Nos termos do que dispõe o art. 50, § 2",

da Constituição Federal e os arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, requeiro a V. Ex' que, ouvida a Mesa,
sejam solicitados à Exm' Sra. Ministra de Es
tado da Economia, Fazenda e Planejamento
sobre as conseqüências das Medidas Provi
sórias - principalmente a de n" 168 - que
se referem aos ativos financeiros.

Justificação

O Governo acaba de efetivar, em um só
dia, o seqüestro de 80% do estoque de dinhei
ro e/ou ativos financeiros líquidos de toda
a sociedade brasileira, fato este, talvez, único
na história de qualquer país.

Após o seqüestro, o Governo continuou,
entretanto, a captar dinheiro através dos mes
mos mecanismos (overnight e caderneta de
poupança.)

À gigantesca dívida apresentada pelo mon
tante seqüestrado, soma-se a captação diária
a partir de 19-3-90.

Economistas do gabarito de Antônio Car
los Lengruber, ex-Presidente do Banco Cen
trai, e Paulo RabeIlo de Castro, da Fundação
Getúlio Vargas, falam de emissões elevadas
de moeda e/ou títulos da dívida pública e
este último pede a reflexão do Congresso pa
ra decidir em que medida endossará ou não
o super endividamento do setor público, ago
ra que o público está com a confiança abalada
nos instrumentos de captação de poupanças
internas.

Assim, proponho a solicitação de informa
ções ao Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento e ao Banco Central do seguin
te:

1) Após o seqüestro efetivado no dia
17-3-90, quais são as metas e a finalidade
da captação de poupança pelo Governo?

2) Com que recursos não inflacionários o
Governo pretende restituir aos seus legítimos
donos o dinheiro seqüestrado dentro do pra
zo estabelecido na Medida Provisória?

3) Qual é a estimativa desse montante,
com juros e atualização monetária, a ser con
vertido em cruzeiros e restituído aos seus legí
timos donos a partir de 16-9-91?

4) Qual o montante diário de emissões Ií~

quidas de moedas e de títulos da dívida públi
ca ou letras do Banco Central e a expansão
ou contratação da base monetária a partir
do dia 19-3-90?

Quanto ao ítem 4, o que se pretende é
ter o acompanhamento diário, semanal e
mensal, até segunda ordem.

Sala das Sessões, 14 de abril de 1990. Depu
tado Mário Lima.

I - Relatório

Através do requerimento em epígrafe, o
Sr. Deputado Mário Lima pretende obter es
clarecimentos da Sr' Ministra da Economia,
Fazenda e Planejamento sobre as conseqüên
cias das Medidas Provisórias referentes aos
ativos figanceiros, nos seguintes termos:

1) Após o seqüestro efetivado no dia
17-3-90, quais são as metas e a finalidade
da captação de poupança pelo Governo?

2) Com que recursos não inflacionários o
Governo pretende restituir aos seus legítimos
donos o dinheiro seqüestrado dentro do pra
zo estabelecido na Medida Provisória?

3) Qual é a estimativa desse montante,
com juros e atualização monetária, a ser con
vertido em cruzeiros e restituído aos seus legí
timos donos a partir de 16-9-91?

4) Qual o montante diário de emissões lí
quidas de moedas e de títulos da dívida públi
ca ou letras do Banco Central e a expansão
ou contração da base monetária a,partir do
dia 19-3-90?

Na justificação, o autor da iniciativa histo
ria fatos relacionados com as medidas econô
micas adotadas recentemente pelo Governo,

, citando, inclusive, a opinião de econorni~tas

famosos sobre emissões elevadas de moeda
e, ou títulos da dívida pública e questionando
a posição do Congresso quanto ao endosso
ou não do endividamento do setor público,
agora que a população está com a confiança
abalada nos instrumentos de captação de
poupanças internas.

Eis o relatório.

II - Voto do Relator

Manifesto-me pelo encaminhamento do
pedido, cujos fundamentos guardam confor
midade com as normas que disciplinam a ma
téria.

Sala das Reuniões da Mesa, 25 de abril
de 1990 - Deputado Inocêncio Oliveira, Re
lator.

III - Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de ,hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 517/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Mário Lima
à Senhora Ministra da Economia, Fazenda
e Planejamento, sobre as conseqüências das
Medidas Provisórias referentes aos ativos fi
nanceiros.

Brasília, 17 de maio qe 1990. Hélio Dutra,
Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 518/90

(Deputado Sérgio Spada)

Solicita informações ao Ministro da In
fra-estrutura sobre atos praticados pela
ltaipu BinacionaI.

Senhor Presidente,
O Deputado que este subscreve, no uso

de suas atribuições e na forma regimental,
Requer o encaminhamento ao Ministro da

Infra-Estrutura do seguinte Pedido de Infor
mações:

I - quantos escritórios de representação
a Itaipu Binacional mantém no território bra
sileiro;

II - quantos funcionários estão alocados
nesses escritórios e o valor dos vencimentos
de cada um, além de eventuais vantagens pe
cuniárias pagas, bem como o nome de cada
um e respectiva atribuição;

III - quantos veículos compõem a frota
de carros da Itaipu Binacional e natureza dos
serviços que pretam;

IV - destes veículos, quantos são locados
de terceiros, se empresas jurídicas de locação
de carros, os seus respectivos nomes e dos
seus titulares; ,

V - qual o montante de gastos com os
veículos utilizados pela Itaipu Binacional e
quais os diretores e funcionários que gozam
do direito de utilizá-los.

Justificação

Apesar de sua feição jurídica de entidade
binacional, a Itaipu, instituída com capitais
,da Eletrobrás e da Adrninistración Nacional
de Eletricidàde (ANDE), do Paraguai e regi
da por um tratado celebrado entre os dois
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países (promulgado pelo Decreto n' 72.707,
de 28-8-73), está sujeita a inspeções que o
Tribunal de Contas da União resolva realizar,
diretamente ou a pedido do Congresso Nacio
nal (art. 71, inciso IV, da Constituição Fede
ral.)

Antes disso, porém, a sua administração
brasileira está obrigada a prestar toda e qual
quer informação requerida por qualquer das
Casas do Congresso Nacional.

O presente Pedido de Informações se deve
às reiteradas denúncias feitas pela imprensa
e das quais destacamos noticiário do jornal
O Estado do Paraná, de Curitiba, sobre a
prática de irregularidades no âmbito da admi
nistração daquela binacional. Elas se referem
à locação de cerca de mil veículos junto a
firmas privadas, número em nosso entendi
mento elevado e que caracteriza verdadeiro
abuso. Testemunhos locais informam sobre
o uso indevido da frota de veículos, geral
mente empregados para fins outros que não
os do interesse estrito e específico da hidre
létrica.

Também desejamos nos esclarecer sobre
a existência ou não de excessivo número de
escritórios que a binacional teria esparrama
do pelo território brasileiro, num autêntico
festival de mordomias que contrasta com fre
qüentes declarações de seus dirigentes a res
peito da falta de recursos para cumprimento
fiel do cronograma de construção da gigan
tesca obra.

Em se tratando de recursos públicos, em
grande monta advindos da contratação de
empréstimos externos e que hoje se consti
tuem em pesado fardo sobre a economia re

.cessiva do País, impõe-se sejam devidamente
esclarecidos os fatos denunciados.

Sala das Sessões, 19 de abril de 1990. 
Deputado Sérgio Spada.

I - Relatório

Com o requerimento em questão, o Sr.
Deputado Sérgio Spada solicita seja encami
nhado pedido de informações ao Sr. Ministro
da Infra-Estrutura, visando obter esclareci
mentos sobre prática de irregularidades no
âmbito da administração da Itaipu Binacio
nal, conforme denúncias feitas pelo jornal
O Estado do Paraná, nos seguintes termos:

I - quantos escritórios de representação
a Itaipu Binacional mantém no território bra
sileiro;

II -. quantos funcionários estão alocados
nesses escritórios e o valor dos vencimentos
d~sªºa um, além de eventuais vantagens pe
cuniárias pagas, bem como o nome de cada
um e respectiva atribuição;

III - quantos veículos compõem a frota
de carros da Itaipu Binacional e a natureza
dos serviços que prestam;

IV - destes veículos, quantos são locados
de terceiros, se empresasjurídicas de locação
de carros, os seus respectivos nomes e dos
seus titulares;

V - qual o montante de gastos com os.
veículos utilizados pela Itaipu Binacional e
quais os diretores e funcionários que gozam
do direito de utilizá-los.

11 - Voto do Relator

A proposição tem apoio nas regras que dis
ciplinam o assunto.

O nosso voto é, pois, pelo encaminhamen
to do pedido, como requerido.

Sala das Reuniões da Mesa, em 25-4-90.
Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.

111 - Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
requerimento de informação n' 518/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Sérgio Spada
ao Senhor Ministro da Infra-Estrutura, sobre
atos praticados pela Itaipu Binacional.

Brasília, 17 de maio de 1990. Hélio Dutra,
Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 519190

(Deputado Virgílio Guimarães)

Solicita informações ao Ministro da In
fra-Estrutura sobre a concessão de servi
ço postal a empresa multinacional.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos

da Constituição Federal, art. 50, parágrafo
2' e do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, que seja solicitado ao Senhor Mi
nistro da Infra-Estrutura, informações sobre
contrato de concessão de serviço postal à Em
presa Newco do Brasil, vinculada a Pipney
Bowef Incorporation, que está instalada na
Rua Vergueiro, n' 803,814, bairro da Liber
dade, São Paulo-SP.

Neste sentido solicitamos ainda, as seguin
tes informações complementares:

1. remessa a esta casa de cópia do contra
to de concessão a empresa referida;

2. fundamentação legal para a'celebração
deste contrato;

3. taxa de remuneração paga a empresa
pelo serviço prestado;

4. informar se existem outros contratos
de concessão de serviço postal, firmados com
outras empresas.

Justificação

O Requerimento objetiva verificar se exis
te irregularidade na concessão de serviço pos
taI, tendo em vista o art. 21, X da Consti
tuição Federal. - Deputado Virgílio Guima
rães.

I - Relatório

Com o requerimento em análise, o Sr. De
putado Virgílio Guimarães pretende obter es
clarecimentos do Sr. Ministro da Infra-Es
trutura, sobre contrato de concessão de servi
ço postal à Empresa Newco do Brasil, vincu
lada a Pipney Bowef Incorporation, locali
zada na Rua Vergueiro, n' 803/814 - bairro
da Liberdade-SP, nos seguintes termos:

1. remessa a esta casa de cópia do contra
to de concessão a empresa referida;

2. fundamentação legal para a celebração
deste contrato;

3. taxa de remuneração paga a empresa
pelo serviço prestado;

4. informar se existem outros contratos
de concessão de serviço postal, firmados com
outras empresas.

11 - Voto do Relator

Somos pelo encaminhamento do pedido,
eis que encontra-se devidamente apoiado nas
normas atinentes ao assunto.

Sala das Reuniões da Mesa, 25 de abril
de 1990. Deputado Inocêncio Oliveira, Rela
tor.

m - Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 519/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Virgílio Gui
marães ao Senhor Ministro da Infra-Estru
tura, sobre a concessão de serviço postal a
empresa multinacional.

Brasília, 17 de maio de 1990. Hélio Dutra,
Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 520/90

(Deputado Leopoldo Souza)

Solicita informações ao Ministro da In·
fra-estrutura sobre credores da Petromi
sa,

Sr. Presidente:
Nos termos do que dispõem o art. 50, §

2', da Constituição Federal e os arts. 115 e
116 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa, seja solicitada ao Exm' Sr.
Ministro da Infra-Estrutura a relação dos dez
maiores credores da Petrobrás Mineração S.
A. - Petromisa, com os respectivos mon
tantes.

Justificação

Recentemente, o Congresso Nacional
aprovou, através de Projeto de Lei de Con
versão, a Medida Provisória n' 151 que "disc

põe sobre a extinção e dissolução de entida
des da Administração Pública Federal e dá
outras providências".

Entre as empresas que foram extintas en
contra-se a Petrobrás Mineração S.A. - Pe
tromisa, subsidiária da Petrobrás, que vinha
desenvolvendo importantes serviços no Esta
do de Sergipe.

A polêmica criada em torno do assunto
ocasionou o surgimento de várias denúncias
sobre a verdadeira razão que levou o Go
verno a extinguir a Petromisa.

Para que não reste dúvidas sobre esta me
dida e, se for o caso, para que possamos apu
rar a quem mais interessava a extinção da
empresa é fundamental que o Poder Execu
tivo nos forneça a informação que estamos
solicitando neste requerimento.

Saladas Sessõ~s, 19de abril de 1990. Depu
tado Leopoldo Souza.
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I - Relatório

Com o requerimento sob exame, o Sr. De
putado Leopoldo Souza solicita à Mesa o en
caminhamento de pedido ao Sr. Ministro da
Infra-Estrutura, a fim de que S. Ex' envie
a esta Casa do Congresso a relação dos dez
maiores credores da Petrobrás Mineração S.
A. - Petromisa, com os respectivos mon
tantes.

Na justificação, o autor da proposta co
menta sobre a extinção da Petromisa, que,
segundo consta, vinha desenvolvendo impor
tantes serviços no Estado de Sergipe, razão
por que pretende apurar a quem mais interes
sava aquela medida.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Votamos pelo encaminhamento do pedido,
amparado que está nas normas atinentes à
matéria.

Sala das Reuniões da Mesa, 25 de abril
de 1990 - Deputado Inocêlldo Oliveira, Re
lator.

m - Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n" 520/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Leopoldo
Souza ao Senhor Ministro da Infra-Estrutura,
sobre credores da Petromisa.

Brasília, 17 de maio de 1990, Hélio Dutra,
Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 521/90

(Depufado Antero de Barros)

Solicita informações ao Ministro da In
fra-estrutura sobre privatizações de
emissoras de rádio.

Senhor Presidente,
Com fundamento nos artigos 50 parágrafo

2' da Constituição e 115 do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, solicito a Vos
sa Excelência seja encaminhado ao Ministro
dà Infra-estrutura, o seguinte pedido de in
formações:

1 - Sob a égide do antigo Ministério das
Comunicações, quantas e quais foram as
emissoras de rádio privatizadas no Estado de '
Mato grosso nos últimos 10 (dez) anos?

2 - Quais os vencedores das concorrências
para privatizações de emissoras de rádio rea
lizadas no Estado de Mato Grosso no mesmo
período?

3 - Discriminar o valor do arremate de
cada uma das emissoras privatizadas no Esta
do de Mato Grosso, no mesmo período.

4 - Informar como ficaram constituídos
os novos comandos administrativos das emis
soras privatizadas no Estado de Mato Grosso,
no mesmo período.

Senhor Presidente, essas são informações
imprescin~íveis para que possamos desdo
brar o nosso trabalho legislativo nesta Casa.

Sala das Sessões, Antero de Barros, Depu
tado Federal PT - MT.

I - Relatório

Através do requerimento, o Sr. Deputado
Antero de Barros pretende obter esclareci
mentos do Sr. Ministro da Infra-Estrutura
acerca das questões abaixo relacionadas:

1. Sob a égide do antigo Ministério das
Comunicações, quantas e quais foram as
emissoras de rádio privatizadas no Estado de
Mato Grosso nos últimos 10 (dez) anos?

2. Quais os vencedores das concorrências
para privatizações de emissoras de rádio rea
lizadas no Estado de Mato Grosso no mesmo
período?

3. Discriminar o valor do arremate de ca
da uma das emissoras privatizadas no Estado
de Mato Grosso, no mesmo período.

4. Informar como ficaram constituídos os
novos comandos administrativos das emisso
ras privatizadas no Estàdo de Mato Grosso,
no mesmo período.

11 - Voto do Relator

O nosso voto é pelo encaminhamento do
pedido, amparado que está nas regras atinen
tes à matéria.

Sala das Reuniões da Mesa, em 25-4-90,
Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.

m - Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
requerimento de informação n' 521/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Antero de
Barros ao Senhor Ministro da Infra-Estru
tura, sobre privatizações de emissoras de rá
dio.

Brasília, 17 de maio de 1990. Hélio Dutra,
Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 522/90

(Deputado Antero de Barros)

Solicita informações ao Ministro da In
fra-estrutura sobre concessões de emis
soras de televisão.

Senhor Presidente,
Com fundamento nos artigos 50 Parágrafo

2' da Constituição e 115 do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, solicito a Vos
sa Excelência seja encaminhado ao Ministro
da Infra-estrutura, o seguinte pedido de in
formações:
1-informar, na área do antigo Ministério

das Comunicações, quantas concessões de
funcionamento para emissoras de televisão,
encontram:se atualmente legalizadas no ter
ritório brasileiro;

2 - Informar quais são as empresas deten
toras de concessão para exploração de emis
sora de televisão, com sua respectiva área
de abrangência;

3 - Informar a quem pertence o controle
acionário das concessionárias de televisão
que atualmente se encontram legalizadas com
o respectivo capital social de cada empresa;

4 - Informar quais foram as concessio
nárias de televisão que so(teram alteração

no seu controle acionário, no período dos
últimos 10 (dez) anos.

Senhor Presidente, essas são informações
imprestindíveis para que possamos desdo
brar o nosso trabalho legislativo nesta Casa.

Sala das Sessões, Antero de Barros, Depu
tado Federal PT-MT.

I - Relatório

Através do requerimento em análise, o Sr.
Deputado Antero de Barros pretende obter
esclarecimentos do Sr. Ministro da Irifra-Es
trutura acerca de concessões para funciona
mento de emissoras de televisão, nos termos
das questões abaixo enumeradas:

1. Informar, na área do antigo Ministério
das Comunicações, quantas concessões de
funcionamento para emissoras de televisão,
encontram-se atualmente legalizadas no ter
ritório brasileiro;

2. Informar quais são as empresas deten
toras de concessão para exploração de emis
sora de televisão, com sua respectiva área
de abrangência;

3. Informar a quem pertence o controle
acionário das concessionárias de televisão
que atualmente se encontram legalizadas com
o respectivo capital social de cada empresa;

4. Informar quais foram as concessioná
rias de televisão que sofreram alteração no
seu controle acionário, no período dos últi
mos 10 (dez) anos.

11 - Voto do Relator

Somos pelo encaminhamento do pedido,
eis que encontra-se devidamente apoiado nas
normas atinentes ao assunto.

Sala das Reuniões da Mesa, em 25-4-90,2
Deputado Inocêncio Oliveira, Relator.

m - Parecer da Mesa

A Mesa, pa ,reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
requerimento de informação n' 522/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Antero de
Barros ao Senhor Ministro da Infra-Estru
tura, sobre concessões de emissoras. de tele
visão.

Brasília, 17 de maio de 1990 - Hélio Dutra,
Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 523/90

(Deputado Gerson Marcondes)

Solicita informações ao Secretário-Ge
ral da Presidência da República sobre
providências adotadas pela Secretaria
Nacional do Meio Ambiente para impedir
alterações ecológicas na Praia de Guaraú,
em Peruíbe-SP_

Exm' Sr. Deputado Federal Paes de An
drade

D.D. Presidente da Câmara dos Deputa
dos

Requeiro, ouvida a C. Mesa, na forma regi
mental, requisite esta E. Câmara dos Depu
tados ao Sr. Secretário Nacional do Meio
Ambiente, as seguintes Informações Oficiais:
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1) Quais as providências adotadas pela Se
cretaria Nacional do Meio Ambiente, para
impedir as criminosas alterações ecológicas,
levadas a cabo na Praia do Guaraú, Muni
cípio de Peruíbe, junto ao santuário ecológico
da juréia, no Estado de São Paulo, e que
se materializaram na realização de um enro
camento, que desviou as águas do rio Gua
raú, desnaturando totalmente as caracterís
tic\Ís e conformações naturais da referida
praia?

2) Tem a Secretaria Nacional do Meio
Ambiente, conhecimento de que as crimino
sas alterações procedidas no local, têm por
objetivo a implantação de um grande lotea
mento, frente ao mar, pelo aproveitamento
,da área assoreada, mercê do enrocamento
já referido?

3) Quais as providências objetivamente
adotadas pela Secretaria Nacional do Meio
Ambiente, para destruir o criminoso enroca
mento, restaurar as características naturais
do Guaraú e punir os responsáveis, particu
lares ou agentes públicos, pelos abusos ecoló
gicos já referidos?

4) Informe a Secretaria Nacional do Meio
Ambiente, quais as firmas, empresas, profis
sionais e autoridades locais, responsáveis pe
la destruição ecológica já referida.

5) Envie a Secretaria Nacional do Meio
Ambiente, se o possuir, CÓpi!l de levanta
mento aerofotogramétrico da Praia do Gua
raú, atualizado.

Justificação

Dias atrás, alertados por moradores do
Município de Peruíbe, no litoral Sul do Esta
do de São Paulo, estivemos na praia do Gua
raú, que está situada no portal do santuário
ecológico da juréia, uma das poucas reservas
naturais, no Estado de São Paulo, que ainda
não foram destruídas pela cupidez criminosa
dos predadores ecológicos.

Ali, tivemos o desprezar de constatar que,
mediante criminoso enrocamento, ao que
consta patrocinado pela própria Prefeitura
Municipal de Peruíbe, o curso do rio Guaraú,
'mediante enrocamento, foi desviado de seu
leito natural, de que resultou o assoreamento
de uma área de aproximadamente cinco qui
lômetros quadrados, onde, pasmem, senho
res Deputados, pretende-se promover um lo
teamento, fronteiro ao mar.

Com tal manobra, toda a antiga parte fron
teira ao mar do Guaraú, constituída por terre
nos de marinha e seus acrescidos, tornou-se
bloqueada pela área decorrente do criminoso
assoreamento, com prejuízos para seus ocu
pantes e proprietários, inclusive pescadores,
que perderam seu acesso natural ao mar,
através do antigo leito do rio, e ademais, fo
ram comprometidos os manguezais, com des
truição implacável da forma e da flora, locais.

Tudo isto foi feito'às escâncaras, sem qual
quC?r sinal de providências, de parte das auto
ridades competentes.

Nem mesmo a Polícia Florestal, instalada
em Peruíbe, pode impedir o abusivo enroca
mento, praticamente concluído.

A prosseguir nesse ritmo, brevemente a
juréia será presa fácil desses criminosos des
truidores da natureza.

Por tudo isto, requisitamos as informações
oficiais ora justificadas e, após solicitaremos
ao rigoroso e correto Dr. Procurador~Geral

da República, as medidas punitivas cabíveis,
de competência da Polícia Federal.

Sala das Sessões, 24 de abril de 1990. Ger
sonMarcondes, Deputado Federal.

I - Relatório

Com o requerimento em epígrafe, o Sr.
Deputado Gerson Marcondes colicita seja
encaminhado pedido de informações ao Sr.
Secretário-Geral da Presidência da Repúbli
ca, a fim de que S. Ex', através do Sr. Secre
tário Nacional do Meio-Ambiente, preste es
clarecimentos a esta Casa acerca das questões
enumeradas:

1. Quais as providências adotadas pela
Secretaria Nacional do Meio Ambiente, para
impedir as criminosas álterações ecológicas,
levadas a cabo na Praia do Guaraú, Muni
cípio de Peruíbe, junto ao santuário ecológico
da juréia, no Estado de São Paulo, e que
se materializaram na realização de um enro
camento, que desviou as águas do rio Gua
raú, desnaturando totalmente as caracterís,
ticas e conformações naturais da referida
praia?

2. Tem a Secretaria Nacional do Meio
Ambiente, conhecimento de que as crimino
sas alterações procedidas no local, têm por
objetivo a implaIitação de um grande lotea
mento, frente ao mar, pelo aproveitamento
da área assoreada, mercê do enrocamento
já referido?

3. Quais as providências objetivamente
adotadas pela Secretaria Nacional do Meio
Ambiente, para destruir o criminoso enroca
mento, restaurar as características naturais
do Guaraú e punir os responsáveis, particu
lares ou agentes públicos, pelos llbusos ecoló
gicos já referidos?

4. Informe a Secretaria Nacional do Meio
Ambiente, quais as firmas, empresas, profis
sionais e autoridades locais, r.esponsáveis pe
la destruição ecológica já referida.

5. Envie a Secretaria Nacional do Meio
Ambiente, se o possuir, cópia de levanta
mento aerofotogramétrico da Praia do Gua
raú, atualizado.

Na justificação, afirma o autor da proposta
haver constatado o desvio do rio Guaraú,
mediante enrocamento, no que resultou o as
soreamento de uma grande área, onde se pre
tende promover um loteamento fronteiro ao
mar, com prejuízos para proprietários e,
prescadores, comprometendo os mangue
zais, com destruição implacável da flora e
da fauna locais, tudo isso sem qualquer sinal
de providências de parte das autoridades
competentes.

Eis o,relatório.

11 - Voto do Relator

O nosso voto é pelo encaminhamento do
pedido, amparado que está nas normas ati
nentes à matéria.

Sala das Reuniões da Mesa, 16 de abril
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Re
lator.

111 - Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
requerimento de informação n? 523/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Gerson Mar
condes ao Senhor Secretário-Geral da Presi
dência da República, sobre providências ado
tadas pela Secretaria Nacional do Meio Am
biente para impedir alterações ecológicas na
Praia de Guaraú, em Peruíba-SP.

Brasília, 17 de maio de 1990. - Hélio Du
tra, Secretário-Geral da Mesa.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N' 524/90

(Deputado Gerson Marcondes)

Solicita informações à Ministra da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento sobre
atividades de empresas autorizadas para
operar, no Estado de São Paulo, na área
dos denominados "vales-restaurante".

Exm? Sr. Deputado Federal Paes de An
drade,

0.0. Presidente da C. Câmara dos Depu
tados.

Requeremos, ouvida a C. Mesa, na forma
regimental, sejam requisitadas a Exm' SI"' Mi
nistra da Economia, Fazenda e Planejamen
to, as seguintes Informações Oficiais:

1) Quantas e quais empresas estão autori
zadas e registradas para operar, no Estado
de São Paulo, na área dos denominados "va
les-restaurantes"?

.2) Quais os mecanismos de controle e fis
calização de que se vale o Ministério da Eco
nomia, Fazenda e PlanejaqJ.ento, para evitar
ou impedir que os "vales-restaurante" sejam
utilizados como moeda corrente, através de
sua aquisição, como deságio, aos seus porta
dores ou beneficiários?

3) Em face às medidas de congelamento
dos ativos financeiros, recentemente 0ldena
dos pelo Governo Federal, informe o Minis
tério da Economia, Fazenda e Planejamento
quais as retenções, conta por conta, empresa
por empresa, incidentes sobre as entidades
que exploram os "vales-restaurante".

Justificação

As atividades de empresas que exploram
os vales de refeição, ou "vales-restaurante",
de há muito, tem desbordado do simples ob
jetivo institucional de financiar refeições. Em
verdade, especialmente em São Paulo, tais
empresas vêm-se transformando em verda
deiras "Casas da Moeda", emitindo papel
que se presta a inúmeras finalidades, inclu
sive a financiar refeições.

Tais vales, são negociados como se cheques
fossem, sendo resgatáveis em dinheiro; mas,
como é óbvio, como deságio...

E, segundo estamos informados, com o ad
vento das medidas de congelamento finan-
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ceiro, implementadas pelo Governo Federal,
vultosas importâncias de vales foram negocia
das, constituindo a atividade um mercado pa
ralelo de papel-moeda.

Portanto, é preciso conhecer quais são as
providências eventualmente adotadas pelo
Governo Federal, para impedir a continui
dade desse abuso financeiro.

Eis aí justificação ao presente Requeri
mento de Informações Oficiais.

Sala das Sessões, 24 de abril de 1990, Ger·
son Marcondes, Deputado Federal.

I - Relatório

Através do requerimento em causa, o Sr.
Deputado Gerson Marcondes solicita o enca
minhamento de pedido de informações à SI'
Ministra da Economia, Fazenda e Planeja
mento, com o objetivo de obter os seguintes
esclarecimentos:

1. Quantas e quais empresas estão autori
zadas e registradas para operar, no Estado
de São Paulo, na área dos denominados "va-
Ies-restaurantes"? '

2. Quais os mecanismos de controle e fis
calização de que se vale o Ministério da Eco
nomia, Fazenda e Planejamento, para evitar
ou impedir que os "vales-restaurante" sejam
utilizados como moeda corrente, através de
sua aquisição, como deságio, aos seus porta
dores ou beneficiários?

3. Em face às medidas de congelamento
dos ativos financeiros, recentemente ordena
dos pelo Governo Federal, informe o Minis
tério da Economia, Fazenda e Planejamento
quais as retenções, conta por conta, empresa
por empresa, incidentes sobre as entidades
que exploram os "valores-restaurante".

Diz o autor na sua justificação que as em
presas q!1e exploram os vales de refeição, es
pecialmente em São Paulo, vêm se transfor
mando em verdadeiras "Casas da Moeda",
emitindo papel que se presta a inúmeras fina
lidades, inclusive a financiar refeições, sendo
portanto necessário conhecer as providências
adotadas para impedir a continuidade desse
abuso financeiro.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Manifesto-me pelo encaminhamento do
pedido, eis que encontra-se devidamente am
pçu:ado nas normas atinentes ao assunto. •

Sala das Reuniões da Mesa, 16 de maio
de 1990. - Deputado Inocêncio Oliveira, Re·
lator.

IH - Parecer da Mesa

A Mesa, na reunião de hoje, aprovou o
parecer do relator, pelo encaminhamento do
Requerimento de Informação n' 524/90, for
mulado pelo Senhor Deputado Gerson Mar
condes à Senhora Ministra da Economia, Fa
zenda e Planejamento, sobre atividades de
empresas autorizadas para operar, no Estado
de São Paulo, na área dos denominados "va
Ies-restaurante".

Brasília, 17 de maio de 1990, Hélio Dutra
,- Secretário-Geral da Mesa.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO

N' 41, DE 1990
(Do Sr. Miraldo Gomes)

Acrescenta parágrafo 4' ao artigo 167
da Constituição Federal.

(A Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)

As Mesas.da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do disposto no
§ 3' do art. 60, da Constituição Federal, pro
mulgam a seguinte ,emenda ao texto consti
tucional:

Artigo único.' O art. 167, da Constituição
Federal, passa a viger acrescido do seguinte
§ 4':

"Art. 167.

§ 4' Não se inclui na vedação pre
vista no inciso IV deste artigo, a aplica
ção, na profilaxia e na terapia do câncer,
de cinco por cento da' arrecadação do
Imposto Sobre Produtos Industrializa
dos incidente sobre os cigarros e bebidas
alcoólicas"'. .

Justificação

É dramática a situação da profilaxia e do
combate ao câncer no Brasil. Hospitais e clí
nicas especializadas estão em crise, quando
não encerrando de vez suas atividades, por
absoluta falta de recursos. E os doentes, aos
milhares, se acotevelam' nos corredores dos
hospitais públicos, sem nenhuma assistência
especializada, virtualmente aguardando uma
morte dolorosa. '

E, nesse panorama abominável, o mais ab
surdo é que milhares desses doentes pode
riam ser salvos, com um tratamento adequa
do. E muitos outrOs poderiam ter ficado livres
dessa terrível enfermidade, com um diagnós-
tico precoce. '.

Não é possível que (j brasil continue a con
viver com essa situação ignóbil e desumana.
É,fundamental que recursos sejam carteados
na prevenção e no combate ao câncer.. É

É preciso ressaltar que hoje, o arsenal mé
diço colocado à disposição dos oncologistas
permite, em um número avantajado de casos,
terapias avançadas que ensejam a cura plena
do câncer, ou, na pior das hipóteses, que
evitem a disseminação de tumores pelo corpo
do enfermo.

Mas para isso é preciso dinheiro, material
que anda escasso no contexto da Adminis
tração Pública e que se encontra conCentrado
no mercado financeiro, onde frios especula- .
dores aplicam fortunas em benefício próprio.

É preciso que nos lembremos de nossos
semelhentes que tanto sofrem quando vitima
dos pelo câncer. E que, se houver recursos
financeiros, poderão ser curados ou, no míni
mo, ter sua dor sensivelmente minorada.

Pois bem, atualmente, a Medicina Oncoló
gica já demonstrou, à sociedade, a ligação
entre o câncer de pulmão e o tabagismo, e

entre o câncer de fígado e o alcoolismo. Nada
mais justo, por conseguinte, que um pequeno
percentual do IPI incidente sobre cigarros e
bebidas alcoólicas seja aplicado na prevenção
e na cura do câncer. ,

É isso, precisamente, que estamos alvitran
do nesta iniciativa, que não é nossa mas de
toda a coletividade nacional, e que prevê que
cinco por cento do IPI incidente sobre os
referidos produtos terão a destinação indi
cada.

A medida, a nosso ver, será, irrecusavel
mente, um imp9rtante passo no combate e
na profilaxia do câncer, merecendo, por con
seguinte, ser acolhida pelos ilustres membros
do Congresso Nacional.

Salas de Sessões, 13 de março de 1990.
Deputado Miraldo Gomes

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL -1988

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO H
Das Finanças Públicas

SEÇÃO I
Normas Gerais .

. . , . ,................................................•.........
Art. 167." São vedadós: '
1-:- oiníclo deprogrl;lIIll!-s ou pr9jetos não

incluídos na lei orçamentária anual;
, II - a realização de despesas ou a assunção

de obrigações diretas que excedam os crédi
tos orçamentários ou adicionais;

III - a realização de operações de créditos
que excedam o montante das despesas de ca
pital, ressalvadas as autorizadás mediante
créditos suplementares ou especiais cOm fina-o
Iidade precisa, aprovados pelo Poder Legis
lativo por maioria absoluta;

IV - a vinculação de receita de imPostos
li órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a re
partição do produto da arrecadação dos im
postos a que se referem os artS. 158 e 159,
a destinação de recursos para manuteção e
desenvolvimento do.ensino, como determi
nado pelo art. 212, e a prestação de garantias
às operações de crédito por antecipação de
receita, previstas no art. 165, § 8'.

V - a abertura de crédito suplementar ou
especial sem prévia autorização legislativa e
sem indicação dos recursos correspondentes;

VI - a tr!lPsposição, o remanejamento ou
a transferência de recursos de uma categoria'
de programação para outra ou de um órgão
para outro, sem prévia autorização legisla
tiva;

VII - a concessão ou utilização de créditos
í1imitados;

VII - a utilização sem autorização legisla
tiva específica, de recursos dos orçamentos
fiscal e da seguridade social para suprir neces
sidade ou cobrir déficit de empresas, 'funda-
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ções e fundos, inclusive dos mencionados no
art. 165, § 59.

IX - à instituição de fundos de qualquer
natureza, sem prévia autorização legislativa.

§ 19 Nenhum investimento cuja execu
ção ultrapasse um exercício financeiro poderá
ser iniciado sem prévia inçlusão no plano plu
rianual,.ou sem lei que autorize a inclusão,
sob pena de crime de responsabilidade.

§ 29 Os créditos especiais e extraordiná
rios terão vigência no exercício financeiro em
que forem autorizados, salvo se o ato de auto
rização for promulgado nós últimos quatro
meses daquele exercício, caso em que, rea
bertos nos limites de seus saldos, serão incor
porados ao orçamento do exercício financeiro
subseqüente.

§ 39 A abertura de crédito extraordinário
somente será admitida para atender a despe
sas imprevisíveis e urgentes, como as decor
rentes de guerra, comoção interna ou calami
dade pública, observado (, disposto no art.
6~. .

PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL

N9 90

Miraldo Gomes - José Guedes - Ro
naldo Carvalho - Luiz Leal - Francisco
Sales - Raimundo rezende - Caio Pompeu
de Toledo - Rubem Branquinho - Sérgio
Werneck - Marcos Lima~ Ronaro Corrêa
- Nyder Barbosa - Rosário Congro Neto
- Ricardo Izar - Gonzaga Patriota - Firmo
de Castro - Jairo Carneiro - Floriceno Pai
xão~ Éteváldo NogueIra':"- Francisco Küs
ter - OrIlmdo Bezerra - Feres Nadei
Fábio Raunheitti - Daso Coimbra - João
Rezek .,-- MailOel Moreira - João da Mata
- Paulo Sidnei - Geraldo Campos -Mau
n1io f1erreira Lima - Artenir Werner 
Adroaldo Streck - Jorge Arbage - Amilcar
Moreira c- Evaldo Gonçalves - Daréy Dei
tos -.Santinho Furtado ....:... Edmundo Gal
diho - Ézio Ferreira - Edivaldo Holanda
- Costa Ferreira - Eliézer Moreira - Luiz
Marqués - Arnaldo Faria de Sá - Fausto
Fernandes - Valmir Campelo - Uldurico
Pinto - José Gomes - Francisco Pinto 
Leonel Júnior - Adhemar de Barros "Filho
-Júlio Campos - Tidei de Lima - Gilson
Machado - Beth Azize - Paulo Paim 
José Luiz Maia - Farabulini Júnior - José
Camargo - Flávio Rocha - José Carlos
Martinez - Eurico Ribeiro - Joaquim Su
cena - Genebaldo Correia - Lúcio Alcân
tara - Nilso Sguarezi - Carlos Mosconi 
Renato Vianna - Moisés A,velino - Leo
poldo Bessone - Israel Pinheiro - José Car
los Vasconcelos - Henrique Eduardo Alves
- Vingt Rosado - Basílio Villani - João
Carlos Barcelar ....,.. Eraldo Trindade - Antô
nio Gaspar -João Natal-Antônio de Jesus
- Jonital Lucas - Jairo Azi - Sadie Haua:
che - José Luiz de Sá - Ernani BQldrim
- Nestor Duarte - Leopoldo Souza ..:...- Jo~ç .
Jorge - Roberto Torres - Roberto Jeffer
son - José Egreja ..:...- Oswaldo Almeida 
Sjlvio Abreu - José Maurício - Antônio

Ferreira - Maria de Lourdes Abadia - Cris
tina Tavares - Alércio Dias - José Geraldo
- Hélio Manhães - Luiz Soyer - Salatiel
Carvalho - Leur Lomanto - Wagner Lago
- Lael Varella - Amaury Müller - Átila
Lira - Pedro Canedo - Eduardo Moreira
- Saulo Coelho - Lézio sathler - Antônio
Britto - Darcy Pozza - Ubiratan SpineJli
- Rodrigues Palma - Doreto Campanari
- Moisés Pimentel- Sérgio Naya - Horá-
cio Ferraz - Jesus Tajra - Henrique Cór
dova - Sérgio Spada - Eduardo Siqueira
Campos - José Mendonça Bezerra - Raul
Ferraz - José Teixeira - Milton Lima 
José Tavares -Jayme Campos - Ralph Bia
si - Maguito Vilela - Luiz Viana Neto 
Victor Faccioni - Albérico Filho - Adauto
Pereira - Maurício Campos - Milton Reis
- Júlio Costamilan - Carlos Vinagre - José
Thomaz Nonô - José Freire - Benedicto
Monteiro - Paulo Ramos - Edésio Frias
-Jorge Leite - Lúcia Vânia - Cunha Bue
no - Hélio Duque - Mendes Botelho 
Haroldo Lima - Walmor de Luca - Nelson
Seixas~Maurício Fruet"":'" Bezerra de Melo
- Antônio Câmara - Domingos LeoneJli
- Gumercindo Milhomem - Tarso Genro
- Mário de Oliveira - Paulo Marques -
Arnaldo Prieto - Iraja Rodrigues - Ibrahim
Abi-Ackel- Iber.ê Ferreira~ Prisco Viana.

Assinaturas Válidas 165
TOTAL 165

PROJETO 'DE LEI N9 857·A, DE 1988
(Da SI" Beqedita da Silva)

I~c1ui a disciplin~ "História e Cultura
da Africa" nos currículos que especifica;
tendo pareceres: da Comissão de Consti·
tuição e Justiça e Redação, pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legis·
làtiva; e, da Comissão de.Educação e Des
porto, pela rejeição.

(Projeto de Lei n9857, de 1988, a que
se referem os pareceres.)

O'Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É incluída, no ensino de 19 de

29graus, e no curso de Graduação em Histó
ria, a disciplina "História e Cultura da Áfri
ca".

Art. 29 O Poder Executivo, através de
seu órgão competente, regulamentará esta lei
no, prazo de 90 (noventa) dias, contados a
partir de sua vigência.

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 49 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

A sociedade brasileira é o produto de três
etnias a portuguesa, a africana e a indígena
e...al' características básicas, que por elas nos
foram legadas, contribuíram para a estrutu
ração da nossa cultura e da própria persona
lidade do home~ brásileiro.

Herdamos do português a tendência para
o lirismo; do índio, o espúito contemplativo;
do negro, o amor à natureza e a nostalgia.

O perfil cultural da nossa História nos reve
la a presença do negro em manifestações ar
tísticas, costumes, hábitos, comidas, e na pró
pria religiosidade, além dos milhares de vocá
bulos africanos incorporados ao nosso idio
ma.

O estudo antropológico do brasileiro não
pode deixar de vê-lo essencialmente ligado
às culturas negras, incorporadas à sua própria
cultura.

Para se ter consciência do papel que as
culturas africanas desempenharam na forma
ção da nossa sociedade e da nossa cultura,
é indispensável o conhecimento e a própria
restauração dos valores, formas e temas da
tradição africana, adaptadas aos nossos pa
drões tradicionais de comportamento, assim
como à nossa problemática contemporânea.

No complexo cultural histórico, são encon
tradas influências africanas não só no Brasil
e em toda a América, como também em todos
os de1p.ais países por onde foram espalhados
africanos através dos tempos.

'O folclore de origem africana se enraíza
por toda a América. Os ritmos do atabaques
estão presentes tanto na música afro-brasi
leira, como na afro-americana.

A manifestação do sentimento de africani
dade na cultura brasileira aparece, em toda
sua linguagem e imagens, nos elementos mu
sicais, nas práticas 'rituais e fetichistas, nas
artes, na cozinha, no sincretismo religioso,
já não apenas como traços de nossa antrópo
logia, mas passando a se constituir, 'hoje, uma
união indissolúvel da realidade nacional.

Na cozinha, o azeite-de-dendê, pimentas,
,ervas e receitas próprias, como o acarajé,
caruru, vatapá, efó e tanto outros, são valio
sos legados que nos foram trazidos pelos afri·
canos..

Os instrumentos musicais - atabaques,
tambores, marimbas, berimbau, agogô, caba
ça, marata -todos de origem africana, movi
mentam e acompanham variados ritmos e
danças típicas, como o maculelê, a capoeira,
o caxambu, o maracatu, o coco, o carimbó,
o maxixe, e a expressão maior do 'ritmo brasi
leiro - o samba - que os negros davam
o nome de "semba".

As atuais "escolas de samba", que hoje
constituem a maior atração do nosso carnaval
- exibindo suas baterias, passistas, fantasias
alegóricas, numa expressiva demonstração
coreográfica de arte popular - têm suas raí
zes africanas.

Há ainda o sincretismo religioso, forma de
aculturação recíproca, onde é possível encon
trar para cada "orixá", o santo católico que
lhe corresponde.

A história dos movimentos negros no Bra
sil está presente nos Quilombos, que expres
sam momentos decisivos no cenário político,
quando os escravos entenderam a necessi
dade da organização e participação coletiva,
caminhando no sentidõ da conquista ou da
garantia de seus inalienáveis direitos huma
lios.
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Somente através do conhecimento da His
tória' e da Cultura da África é possível enten
der as teorias e mensagens da "negritude"
- movimento de afirmação cultural e polí
tica, que envolve tantos os negros africanos,
em particular, como os sl:;us descendentes es
palhados por todo o mundo, permanecendo
fiel!Dente ligados às suas origens.

E necessário incentivar os estudos africa
nos a fim de possibilitar à juventude brasileira
o conhecimento e a valorização da sua heran
ça cultural negra.

Objetivamos, com o presente projeto de
lei, a il}clusão da disciplina "História e Cultu
ra da Africa" nos currículos de 1. e 2· graus,
e no Curso de Graduação em História, como
meio de formar a consciência do papel que
as culturas africanas desempenharam na for-

, mação da nossa sociedade e da nossa própria
cultura.

A aprovação da medida ora proposta signi
ficará, pois, a preservação da memória do
negro, como um dos elementos formadores
da cultura brasileira e de seu patrimônio his
tórico e artístico.

Sala das Sessões, de de 1988. - Be-
nedita da Silva.

Brasília-DF, 11 de abril de 1989

Exm· Sr.
Deputado Paes de Andrade '
DD. Presidente da Mesa da Câmara dos De
putados

Prezado Presidente,
Venho, por meio deste, solicitar a V. Ex'

o desarquivamento (conforme Projeto de Re
solução n. 72, de 1989) de proposições apre
sentadas por mim nesta Casa, relacionadas
a seguir:

N. 718 - de 6-6-88; n" 764 - de 24-6-88;
n· 857 - de 22-8-88; n· 858 - de 22-8-88;
n" 966 - de 26-9-88; n. 967 - de 26~9-88;

n· 968 - de 26-9-88; n· 293 - de 15-12-87
-não-SF.

Na oportunidade renovo meus protestos
de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente, - Benedita da Silva, De
putada Federal.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EDEREDAÇÃO

I - Relatório

Através da presente iniciativa, pretende a
·ilustre Deputada Benedita da Silva incluir a
disciplina "História e Cultura da Áfrü;a" , no
ensino de I" e 2" graus e no Curso da Gradua
ção em História.

Justificando a medida; a Autora argumenta
que o estudo antropológico do brasileiro, as

'sim como o perfil cultura de nossa História,
revelam a marcante presença da cultural afri
cana, em manifestações artísticas, costumes,
hábitos, comidas, religiosidade, além dos mi-·
lhares de vocábulos africanos incorporados
ao nosso idioma, enfatizando:

"Para se ter consciência do papel q~e
as culturas africanas desempenharam na
formação da nossa sociedade e da no~sa

cultura, é indispenável o conhecimento
e a própria restauração dos valores, for
mas e temas da tradição africana, adap
tadas aos nossos padrões tradicionais de
comportamento, assim como à nossa
problemática contemporânea."

Enfoca ainda que no complexo cultural his
tórico, são encontradas influências africanas
não só no Brasil e em toda a América, como
em todos os demais países por onde foram
espalhados africanos através dos tempo, e
que, somente através do conhecimento da
História e da Cultura da África, será possível
um perfeito entendimento do movimento cul
tural e político denominado de "negritude",
espalhado hoje por todo o mundo.

O projeto foi distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça e de Redação, e de
Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

Nos termos regimentais, compete a este
Órgão Técnico opinar sobre a constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa do
projetado. reservado o exame do mérito à
douta Comissão de Educação.

A matéria insere-se de competência legisla
tiva da União; de acordo com os arts. 22,
XXIV, e 24, IX, da Constituição Federal.

O projeto é jurídico, eis que não fere qual
quer princípio do nosso direito positivo, es
tando ainda redigido em obediência às nor
mas da técnica legislativa.

II - Voto do Relator

Em face exposto, opinamos pela constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legis
lativa do Projeto de lei n. 857, de 1988.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 1989.
- Deputado Jairo Carneiro, Relator.

m - Pârecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa do Projeto de Lei n" 857/88, nos ter
mos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:

Nelson Jobim - Presidente, JoãO Natal
- Vice-Presidente, Bernardo Cabral, Carlos
Vinagre, Hélio Manhães, Harlan Gadelha,
José Dutra, Mendes Ribeiro, Eliézer Morei
ra, Michel Temer, Aloysio Chaves, Costa
Ferreira, Francisco Benjamim, Juarez Mar
ques Batista, Gerson Peres, Theodoro Men
des, Horácio Ferraz, José Genoíno, Marcos
Formiga, Plínio Martins, Aldo Arantes, Nil
son Gibson, Renato Vianna, Rosário Congro
Neto, Sérgio Spada, Ney Lopes, Oscar Cor
rêa Paes Landim, Sigmaringa Seixas, Vilson
.Souza, Miro Teixeira, José Melo, Alcides Li
ma, Enoc Vieira, Jesualdo Cavalcanti, Egídio
Ferreira Lima, Raimundo Bezerra, Wagner
Logo, José Luiz Maia, Rodrigues Palma e
Jairo Carneiro.

Sala das Comissão, 17 de agosto de 1989.
- Deputado Nelson Jobim, Presidente .:..
Deputado Jairo Carneiro, Relator.

PARECER DA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO,

CULTURA E DESPORTO

I - Relatório

Através da presente iniciativa a ilustre De
putada Benedita da Silva propõe a)nclúsão
da disiplina História e Cultura da Africa no
currículo do Ensino de 1· e 2" grau bem como
no Curso de Graduação em História.

Na Justificação, a nobre colega destaca a
extraordinária contribuição das culturas afri
canas na formação brasileira.

Endosso, por inteiro, as suas afirmações
a esse respeito. Sou de um Estado - a Bahia
-onde esse traço cultural forte está presente
em tudo.

Não sou favorável, porém, à fixação, em
lei, de novas Disciplinas para integrar os cur
rículos dos cursos nos diversos níveis, de for
ma a enrigecê-los em demasia. Isso estaria
em desacordo, aliás, com a diretriz adotada
no Substitutivo da LDB EN que, faz poucos
dias, apresentei a esta Comissão, e se encon
tra em início de discussão. Lá, a idéias básica
é a de fixar na lei apenas os estudos básicos
!?- natural e da realidade social através dos
estudos das Ciências Físicas, Sociais e Huma
nas" (arts. 37). Nos seus Parágrafos, esse
mesmo artigo define que os conteúdos relati
vos a tais conhecimentos abrangerão uma ba
se nacional única, a ser complementada em
cada Sistema de Ensino com uma parte diver
sificada adequada as características de cada
região. Além disso caberá ao Conselho Na
cional de Educação "fixar, com apoio de Co
missões de Especialistas, diretrizes curricu
lares gerais, definindo uma base comum de
estudos para cada nível de ensino" (art. 18,
inciso IX). A partir daí, garante-se a autono
mia dos Sistemas de Ensino e das escolas
para complementarem a organização dos
conteúdos curriculares, chegando ao'curículo
pleno.

De outro lado, já existe no mesmo projeto
Substitutivo qué apresentàmos, a previsão de
que "O ensino da História do Brasil levará
em conta as contribuições das diferentes cul
turas e etnias para formação do povo Brasi
leiro" (art. 42, inciso III).

No que se refere a inclusão da disciplina
no currículo de graduação do curso superior
da História, entendemos que a matéria não
é, também, das que devam ser definidas p<:>,r
lei, mas sim pelo futuro Conselho Nacional
de Educação, em termos de diretrizes curri
culares gerais e pelas próprias instituições de
Ensino Superior, no gozo da sua automomia
tão longamente almejada.e brilhantemente
conseguida na Constituição de 1988, agora
regulamentada no art. 84 do nosso Projeto
Substitutivo.

II - Voto do Relator

Por todas essas razões, e ressalvando o mé
rito das intenções inteiramente louváveis da
proposta, não cremos ser essa a forma e o
caminho mais adequado para atingir os seus
objetivos, razão pela qual opino pela rejeição
do Projeto.
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Sala da Comissão, 9 de abril de 1990. 
Deputado Jorge Hage, Relator.

m - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação Cultura e Des
porto, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou pela rejeição do Projeto de Lei n'
857/88, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Jorge Hage, com abstenção do De
putado Florestan Fernandes.

Estiveram presentes os Senhores "Deputa
dos Carlos Sant'Anna - Presidente, Antônio
de Jesus - Vice-Presidente, Fausto Fernan
des, Orlando Pacheco, Délio Braz, Bezera
de Melô, Florestan Fernandes, Sólon Borges
dos Reis, Lídice da Mata, Adhemar de Bar
ros Filho, Jorge Hage, Hermes Zaneti, Ubi
ratan Spinelli, Rita Camata, Celso Dourado,
Eraldo Tinoco, Jayme Campos, Márcio Bra
ga, Tadeu França, Ubiratan Aguiar, Osvaldo
Sobrinho.

Sala da Comissão, 18 de abril de 1990. 
Deputado Carlos Sant'Anna, Presidente. 
Deputado Jorge Hage, Relator.

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Of. P-n' 46/90
Brasília, 24 de abril de 1990

. Senhor Presidente,
Por não envolverem assuntoJiertimente às

atribuições desta Comissão, estou devolven
do a V. Ex', para o encaminhamento que
coube,r , os anexos Proj.etos de Lei n'S
4.415184, do Poder Executivo, que ."Acres
centa parágrafo ao ano 27 da Lei n' 5.540,
de 28 de novembro de 1968, e, ainda, pará
grafo único ao art. 16 da Lei n' 5.692, de
11 de agosto de 1971, alterada pela Lei n~

7.044, de 18 de outubro de 1982"i e 857/88,·
da Senhora Benedita da Silva,.que "Inclui
a disciplina "História e Cultura. da Á,frica"
nos currículos que especifica".

Ao epsejo,.apresento a V. Ex'cordiaissau
dações, ;- peputado Françisco Dornelles,
Presiclente.

PROJETO DE LEI N' 1.945-D, DE 1983

Substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei n' 1.945·B de 1983, que "inclui o fotó·
grafo autônomo no Quadro de Atividade
e ProfISsões a que se refere o àrtigo 577
da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto·lei n' 5.452, de I'
de maio de 1943"; tendo parecres: da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela constituçionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa, com emendo
das; e da Comissão de Trabalho, de Ad·
ministraçãó e Serviço Público, pela apro·
vação com emendas.

(Projeto de Lei n' 1.945-C, de 1983,
a que seTeferem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica incluída no Quadro de Ativi

dades e Profissõesa que se refere o art. 577
da Consolidação das Leis do trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de I' de maio

de 1943, como ctegoria diferenciada, a ativi
dade de fotógrafo autônomo.

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrári.

Câmara dos Deputados, 25 de juho de
1986. - Humberto Souto Presidente em exer
cício.

Substitutivo do Senado ao projeto de lei
da Câmara n' 78, de 1986 (n' 1.945, de 1983,
na Casa de origem) "inclui o fotógrafo autô
nomo IÍo Quadro de Atividades e Profissões
a que se refere o art.· 577 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n' 5.452, de I' de maio de 1943"

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Inclui o fotógrafo autônomo no Quadro

de Atividades e Profissões a que se refere
o art. 577 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de
I' de maio de 1943.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O exercício da profissão de fotó

grafo profissional é livre, em todo o território
nacional, aos que satisfizerem as cOlldições
estabelecidas nesta lei.

Parágrafo único. Considera-se fotógrafo
profissional naquele que, como uso da luz
obtém imagens estáticas ou dinâmicas em ma
terial fotossensível, com a utilização de equi
pamentos ótico apropriado, seguindo o pro
cessamento normal e eletroinecânieo desse
mat<:rial para quaisquer fins ..

Art. 2' As profissões de fotógrafo profis
sional e de técnico em fotografia compreen
dem o exercício habitual e remunerado das
seguintes atividades:

I - produção de fotografia para quaisquer
fins;

U - ensino de técnicas de fotografias; e

lU - serviços de assessoria, organização e
orientação 'previstos no art. 32 deste Lei.

Art. 3' O exercício da profissão de fotó
grafo profissional e de técnico em fotografia,
com as atribuições estabelecidas nesta Lei,
só será permitido aos profissionais assim con
siderados:
. I - fotógrafos profissionais diplomados

por escolas de nível superior, cujos cursos
sejam oficialmente reconhecidos; .

U - técnicos em fotografia portadores de
certificado de conclusão de curso técnico de
·fotografia em nível de 2' grau e de certifi
cados, mediante aprovação de currículo e car
ga horária, ouvido o Conselho Federal de
Educação; .

III - diplomados por escola estrangeira
que hajam revalidado seus diplomas no Bra
sil, consoante estabelecido em lei;

IV - profissionais não diplomados que, na
data da publicação desta Lei, tenham, na prá
tica da profissão, exercício por período igual
ou superior a dois anos, observado o disposto
no art. 33;

V - aqueles que, mesmo após a publica
ção desta Lei, formarem-se pela prática, no
exercício da profissão,.D.os Estados onde não.

haja cursos, por período igualou superior·
a dois anos, quando então serão regulados
como "provisionados" pelo Conselho Regio
nal, mediante avaliação de capacidade profis
sional, ouvidos os sindicatos e associações
profissionais da classe.

Art. 4' Os profissionais de que trata esta
Lei somente poderão exercer suas atividades,
se devidamente inscritos nos Conselhos Re
gionais, a cuja jurisdição estejam subordi
nados.

Parágrafo único. As atividades dos fotó
grafos profissionais, em empresas jornalísti
cas, são exclusivas de repórter fotográfico,
na forma das disposições legais referentes ao
exercício da profissão de jornalista.

CAPÍTULO 11
Dos Conselhos Federal e Regionais

dos Fotógrafos Profissionais

Art.5' É criado, na Capital da República,
o Conselho Federal dos Fotógrafos Profissio
nais, com jurisdição em todo o território na
cional, e um Conselho Regional dos Fotó
grafos Profissionais em cada Capital de esta
do, nos Territórios e no Distrito Federal, de
nominado segundo sua jurisdição, que abran
ge a respectiva unidade da Federação.

Art. 6' Os Conselhos Federal e Regio
nais ora instituídos constituirão, em seu con
junto, órgãos com personalidade jurídica de
direito público e autonomia administrativa
e financeira, destinados a zelar pela fiel ob
servância dos princípios da ética, da defesa
e da disciplina dos que exercem atividade pro
fissional de fotógrafo profissional, nos termos
desta Lei.

§ I'. O Conselho Federal dos Fotógrafos
Profissionais será constituído de nove mem
bros, eleitos por maioria absoluta, em escru
tínio secreto, pela Assembléia Geral dos De
legados dos Conselhos Regionais.

§ 2' O Conselho Federal será instalado
dentro de cento e oitenta dias a contar da
data da publicação desta Lei. .

§ 3' A Assembléia de instalação será pre
sidida por um representante 40 Ministério
do Trabalho e constituída por delegados elei
tores das entidades representativas da catego
ria profissional dos fotógrafos profissionais,
de existência legal por mais de um ano, eleitos'
.por voto secreto em assembléia das respec
tivas entidades.

§ 4° Para a Assembléia de que trata o
parágrafo anterior, cada entidade indicará
três delegados eleitores, devidamente habili
tados para o exercício da profissão, inscritos
nas respectivas entidades de classe e no pleno
gozo de seus direitos.

§ 5' Onde não houver associação profis
sional dos fotógrafos profissionais, caberá ao
Conselho Federal dispor a respeito.

.Art. 7' São atribuições do Conselho Fe
deral dos Fotógrafos Profissionais:

I -'- representar. os fotógrafos profissio'ílais
em caráter nacional, encaminhando as deci
sões dos Conselhos Regionais às Assembléias
dos Delegados Regionais;

11 - elaborar o código de ética profissional
elos fotógrafos profissionais, a ser llprovado
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em Assembléia Geral dos Delegados dos
Conselhos Regiom~is;

lU - organizar seu regimento interno, a
ser aprovado pela Assembléia Geral dos De
legados dos Conselhos Regionais;

IV -organizar os regulamentos que dis
porão sobre as especialidades técnicas dos
fotógrafos profissionais e dos técnicos em fo
tografia, dos auxiliares e aprendizes de técni
cos em fotografia, a serem aprovados na mes
ma forma dos itens anteriores;

V -eleger a sua diretoria;
VI - aprovar os regimentos internos orga

nizados pelos Conselhos Regionais em conso
nância com o seu regimento interno;

VIl- dirimir dúvidas suscitadas pelos
Conselhos Regionais;

VIII - julgar, em última instância, os re
cursos interpostos das decisões dos Conselhos
Regionais;

IX - promover a instalação dos Conselhos
Regionais;

X - dispor sobre a organização e o funcio
namento de suas assembléias gerais, ordiná
rias e extraordinárias, e a dos Conselhos Re
gionais;

XI - publicar, anualmente, a relação dos
fotógtafos profissionais inscritos;

XII - aprovar, anualmente, as contas pró
prias e a dos Conselhos Regionais, encami
nhando-as dentro dos prazos legais à aprecia
ção do Tribunal de Contas da União;

XIII - fixar, anualmente, as anuidades,
tax<!'s, contribuições e emolumentos devidos
pelos fotógrafos profissionais;

XIV - elaborar a previsão orçamentária
da receita e da despesa anual, fixando os valo
res dos jetons a serem pagos aos membros
dos Conselhos; e

XV - resolver os casos omissos.
Art. 89 São atribuições dos Conselhos

Regionais:
I -eleger sua diretoria;
II - registrar os profissionais habilitados

de acordo com a.lei e expedir as respectivas
carteiras profissionais;

IH - acompanhar os auxiliares e aprendi
zes dos técnicos em fotografia e expedir car
teiras especiais;

IV:- fiscalizar o exercício~ profissão,
apr~cIando as ~eclamações e representações'
escntas, oferecidas a seu conhecimento'

V --:- instaurar processo e impor m~l~~s e
penas de advertência, suspensão e cancela
mento do registro profissional e dos casos
especiais, de acordo com os regulamentos
aprovados, assegurando sempre o direito de
.defesa.d() interessado;

VI - propor ao Conselho Federal as provi
dências necessárias à regularidade dos servi
ços e à fiscalização do exercício profissional; .

VII - eleger seus delegados para o Conse
lho Federal;

VIU - apresentar anualmente, ao Conse
lho Federal, as contas da gestão.administra- .
tiva d<? exercício financeiro anterior;

IX"-elaborar a previsão orçamentária da'
receita e da despesa anual; e

X - resolver os casos omissos.

Art. 9'? Da decisão dos Conselhos Regio
nais, caberá recurso, sem efeito suspensivo,
no prazo de trinta dias, para o Conselho Fe
deral.

Art. 10. As penalidades a que se refere
o inciso V do art. 8'.' serão graduadas confor
me a natureza da infração e de acordo com
as conseqüências do ato sobre o exercício da
profissão.

Art. 11. Os membros dos Conselhos Fe
deral e Regionais deverão ser brasileiros, e
seus mandatos terão a duração de três anos.

Art. 12. Os Conselhos Federal e Regio
nais serão administrados por uma diretoria
composta de presidente, vice-presidente, pri
meiro-secretário, primeiro-tesoureiro, se
gundo-tesoureiro e mais três conselheiros.

Parágrafo único. O presidente terá a re
presentação legal do respectivo Conselhp, ca
bendo-lhe, além do voto normal, o voto de
qualidade, em caso de empate.

Art. 13. A renda do Conselho Federal
será constituída de vinte por cento da renda
bruta dos Conselhos Regionais, além de doa
ções, legados, subvenções e renda patrimo
niais eventuais.

Parágrafo único. Nos Estados, Territó
rios e no Distrito Federal, onde não forem
instalados os Conselhos Regionais, a fiscali
zação do exercício profissional e os respec
tivos registros referidos nesta Lei serão reali
zados pelo Conselho Regional mais próximo,
a critério do Conselho Federal.

Art. 14. Constituem infrações pratica
das no exercício da profissão:

I - recusar a apresentação da carteira pro
fissional, quando solicitada por quem de di
reito;

II - auxiliar ou facilitar, por qualquer
meio, o exercício da profissão aos que estive
rem proibidos de exercê-la;

IH - revelar improbidade profissional;
IV - prejudicar os interesses confiados a

seus cuidados;
V -violar o sigilo profissional;
VI -exercer concorrêricia desleal; e
VH - deixar de pagar taxas, contribui

ções, anuidades ou emolumentos devidos aos
órgãos representativos da classe.

§ 19 Sem prejuízo da responsabilidade
criminal e civil, essas infrações serão objeto
de processo a ser instaurado pelos Conselhos
Regionais de Fotógrafos Profissionais.

§ 29 Em caso de reincidência, serão apli
cadas as penalidades mais graves de confor
midade com o item V do art. 89

Art. 15. As rendas dos Conselhos Regio
nais serão constituídas de anuidades, taxas,
emolumentos, doações, legados, subvenções
e rendas patrimoniais eventuais.

§ 19 O fotógrafo pagará ao Conselho Re
gional de sua jurisdição, até o último dia de
março de cada ano, uma anuidade cujo valor
será estabelecido pelo Conselho Federal.

§ 29 A anuidade de que trata o parágrafo
anterior ficará sujeira à incidência de juros
e Gorreção monetária, quando seu pagamento
for efetuado fora do prazo.

§ 39 A taxa de inscrição, cobrada dos
profissionais que requererem set! registro nos

respectivos Conselhos Regionais, será de cÍn
qüenta por cento do valor correspondente
a urna anuidade.

§ 4" As empresas que executem serviços
profissionais de fotografia, inclusive as que
exploram serviços de processamento automá
tico ou manual, bem como as de fotoacaba
mento de fotografia, ficarão obrigadas a reco
lher ao Conselho Regional de sua jurisdição
urna anuidade que será estabelecida pelo
Conselho Federal.

Art. 16. As empresas que tiverem por
objetivo a realização de serviços fotográficos
de qualquer natureza deverão provar aos
Conselhos Regionais respectivos que essas
atividades são executadas por profissionais
habilitados e registrados.

Art. 17. Os serviços fotográficos de
qualquer natureza, realizados em empresas
públicas, bem como nos serviços públicos fe
deral, estadual e municipal, deverão ser exe
cutados por profissionais, e sua supervisão
será realizada por profissional legalmente ha
bilitado.

Art. 18. Os Conselhos Regionais, atra
vés de suas diretorias, prestarão contas ao
Cànsetho Federal até o último dia de abril
de cada ano.

Parágrafo único. O Conselho Federal
submeterá ao plenário dos representantes dos
Conselhos Regionais, até o dia 30 de junho
de cada ano, a prestação de suas contas e
as homologações das contas apresentadas pe- .
los Conselhos Regionais.

Art. 19. Os Conselhos Regionais pode
rão, por seus procuradores, promover, pe
rante a Justiça Federal e mediante execuçãO'
fiscal, a cobrança das anuidades, taxas e emo
lumentos previstos nesta lei.

Art. 20. Aos Conselhos Federal e Regio
nais compete representar junto às autorida
de~ competentes, para fins de dieito, nos ca,
sos de:

I - exercício ilegal da profissão de fot6
grafo profissional;

II - questões relativas ao direito, autoral
de trabalhos fotográficos. .

Parágrafo único. Ao Conselho Federal
compete:

I - estabelecer normas reguladoras da en
trada de fotografias produzidas no estrangei
ro no mercado profissional do País;

H - obter das autoridades competentes
medidas acauteladoras visando à proteção do
exercício profissional do fotógrafo prof!ssio
Dal brasileiro, no País e no estangeiro;"

lll- buscar instrumentos que permitam;.
livre de impostos~ a importação de equipa
mentos e materiais especializados,necessários
ao exercicio da profissão.

Art. 21. Para efeito de inscrição nos qua
dros do Conselho Regional, o candidato de
verá fazê-lo por scrito com os seguintes docu
mentos:

I - carteira de identidade;
H - número do ClC ou CGC;
III - prova de quitação com o serviço mili

tar, se do sexo masculino;
IV -!ítulo de eleit()r;
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v - comprovação do enquadramento no
dispqsto no parágrafo único do art. 1" e nos
incisos I, 11, IV e V do art. 3" desta lei.

,§ 1° Para os estrangeiros serão dispen
sadas as exigência, contidas nos incisos lU
e IV deste artigo, exigida, porém, a prova
de permanência legal no País.

Art. 22. Os Conselhos Regionais expe
dirão as respectivas carteiras profissionais,
observando a ordem numérica crescente da
inscrição.

Art. 23. Na carteira profissional dos fo
tógrafos profissionais, constarão os seguintes
dados:

I - nome por extenso;
11 - filiação;
UI - data e local de nascimento;
IV -número de inscrição;
V -local da sua atividade; e
VI - fotografia e assinatura.
§ lI', A carteira profissional constituirá

documento de identificação e será válida pe
rante qualquer autoridade pública, em todo
o território nacional.

§ 2" Na carteira profissional poderão
constar observações referentes ao exercício
da profissão do seu portador, inclusive proibi
ções e impedimentos.

Art. 24. Os casos de transferências do
exercício regular da profissão, de uma zona
de jurisdição de Conselho Regional para ou
tra, ou o exercício regular da profissão em
mais de um Estado da Federação, depende:
rão da autorização expressa dos Conselhos,
Regionais envolvidos, e serão anotados na
carteira profissional.

Art. 25. A expedição da carteira profis
sional estará sujeita à cobrança de taxa que
Será fixada pelo Conselho Federal.

CAPÍTULO III
Disposições Gerais

Art. 26. Todos os trabalhos fotográficos
produzidos deverão conter obrigatoriamente
o nome e o número da inscrição no Conselho
Regional do profi&sional que os executou.

Parágrafo único. Os trabalhos fotográfi
cos produzidos por empresa legalmente'habi
litada deverão, também conter a razão social
ou nome de fantasia e sede do estabeleci
mento.

Art.' 27. Ao fotógrafo profissional será
vedado fazer executar serviços profissionais
por terceiros que não estejam habilitados na
forma desta lei.

Art. 28. Os fotógrafos profissionais sec
rão civil e criminalmente responsáveis pelos
seus serviços profissinais e pelos serviços exe
cutados por seus prepostos.

Parágrafo único. Aos fotógrafos profis
sionais não caberá, porém, nenhuma respon
sabilidade, exceto a de qualidade, pelo uso
que venha a' ser dado ao seu trabalho, por
seu empregador ou por terceiros.

Art. 29. Toda tofografia publicada com
finalidade noticiosa ou de ilustração, por
qualquer pessoa física ou jurídica, deverá
conter, 'em ~eu respectivo texto, o nome e
o número de inscrição, no Conselho Regional

,do profissional que, ~,executou.

Art. 30. Toda pessoa física ou jurídica
é obrigada a pagar os direitOs autorais ao
fotógrafo profissional que produzir fotogra
fias, semp~e que 6ssas forem repassadas ou
negociadas, ou. seus direitos cedidos, no País
e no estrangeiro, qualquer que seja a condi
ção profissional a que o' autor esteja subor
dinado.

Art. '31. O fotógrafo profissional legal
mente habilitado, no exercício das suas ativi
dades, somente será n;sponsável, na forma
desta lei, por um único estabelecimento ou
em empresa produtora de fotografias.

Art. 32. Nas empresas públicas ou priva
das, os projetos ou trabalhos que envolvam
produção de fotografias deverão ter um pro
fissional devidamente registrado para coor
denar e/ou executar os referidos projetos.

Art. 33. os fotógrafos profissionais que,
na data da vigência destalei, estiverem no
exercício da profissão, serão inscritos nos
Conselhos Regionais, desde que o requei
ram, no prazo de trazentos e sessenta dias,
mediante provas do exercício da atividade
por período igualou superior a dois anos,
como ocupação preponderante e principal
meio de sustento, e declaração da entidade
sindical onde seja filiado.

§ 1° para efeito da inscrição de que trata
'o caput deste artigo, os condidatos deverão
apresentar, entre outros, os seguintes docu
mentos:

I - para os profissionais subordinados à
relação de emprego, carteira de trabalho de
vidamente anotada pelo empregador;

U - para os funcionários públicos, certifi-
cado da repartição competente;

lU - para o profissional autónomo:
a) certificado da Prefeitura Municipal; e
b) p!ova de pagamento da contribuição

previdenciária;
IV -para o repórter fotográfico, a car

teira profissional de Jornalismo;
V - para as empresas de prestação de ser

viços fotográficos:
a) prova de registro de firma na Junta Co

mercial;
b) contrato social no qual é explicitamente

citado o responsável técnico profissional; e
c), registro na Fazenda Federal.
§ 2° os fotógrafos profissionais que, à da

,ta da publicação desta lei, não lograrem' ins
crição, por carênCia de tempo de serviço, se
rãÇl inscritos como "provisionados", à exce
ção dos titulares de empresas, até que com
pletem dois anos de exercício profissiOlial.

Art. 34. Para os efeitos desta lei, não te
rão validade os "certificados" e "diplomas"
expedidos por cursos resumidos, simplifica
dos, intensivos, de férias, por correspondên
cia, ou avulsos.

Parágrafo único. Caberá ao Conselho Fe
deral dos Fotógrafos Profissionais, ouvido o
Conselho Federal de Educação, a avaliação
dos cursos de fotografia, para os efeitos do
disposto no art. 3', incisos I e 11, da presente
Lei.

Art. 35. A duração normal da jornada'
de trabalho do fotógrafo profissional é de
cinco horas diárias ou trinta horas semanais.

§ 1° A aposentadoria por tempo de servi
ço'do fotógrafo profissional é aos vinte e cinco
anos, prestados ininterruptamente, ou aos
cinqüenta anos de idade, devido à periculo
sidade e risco de vida.

§ 2° O trabalho prestado além da limita
ção diária prevista neste artigo será conside
rado extraordinário, aplicando-se-lhe o dis
posto nos arts. 59 e 61 da Consolidação das
Leis do Trabalho. '
. Art. 36. A atividade de fotógrafo profis
sional é considerada insalubre.

Art. 37. É incluída, no Quadro de Ativi
dades e Profissões, a que se refere o art. 577
da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio
de 1943, como categoria diferenciada, a ativi
dade profissional de fotógrafo autônomo.

Art. 38. O Poder Executivo regulamen
tará esta lei no prazo de sessenta dias a contar
da sua publicação.

Art. 39. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 40. Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado Federal, 10 de novembro de 1989.
- Senador Alexandre Costa, I'! Vice-Presi
dente, no exercício da Presidência.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
No 78, DE 1986

'No 1.945, de 1983,
na Câmara dos Deputados)

Inclui o fotógrafo autônomo no Quadro
de Atividades e Profissões a que se refere
o art. 577 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n'
5.452, de 1° de maio de 1943.

Apresentado pelo Deputado Oly Fachin.
Lido no expediente da sessão de 4-8-86,

e publicado no DCN (Seção lI), de 5-8-86.
Despachado à Comissão de Legislação So
cial.

Em 19-9-86, é lido o Parecer no 1.022/86,
da CLS.

Em 29-3-89, discussão adiada, nos termos
do Requerimento no 150/89, do Sr. Senador
João Menezes, lido e aprovado nesta oportu
nidade, a fim de ser feita na sessão de 6 de
abril próximo, havendo o Sr. Senador João
Menezes usado da: palavra no encaminha
mento da votação do requeriIp.ento.

Em 11-4-89, é lido e aprovado o RQS
193/89, de lideranças partidárias, requerendo
a reabertura da discussão do projeto. 'Passan:
do-se à discussão é lida a Emenda n' 1 (Substi-,
tutivo), de autoria do Senador Joã'o Menezes.
Discussão encerrada do projeto e da emenda.
Em 2.10-89, é Hdo o Parecer n' 234/89, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia.

Em 17-10-89, aprovado o substitutivo, e
as subemendas 1 ~ 2 da CCJ, ficando prejudi
cado o projeto. A Comissãó Diretora, a fim
de ser redigido o vencido para o turno suple~

mentar:
Em 23-10-89, aprovado, na Comissão, o

parecer do rdator, oferecendo a redação .90 _
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vencido para o turno suplementar do Substi-
tutivo do Senado ao Projeto. '

Em 24-10-89, é lido o Parecer n"
269/89-CDIR. ,

Em 6-11-89, é apn.?vado o substitutivo em
turno suplementar. A Câmara dos Deputa
dos com o Ofício SMlN" 768. de 10-11-89.

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce

lênda que o Senado Federal, procedendo co
mo Câmara revisora ao estudo do Projeto
de Lei n" 78, de 1986 (n" 1.945-B, ç1e 1983,
na Câmara dos Deputados), que "inclui o
fotQgrafoautônomo no Quadro de Ativida
des e ,Profissões a que se refere o art. 577
da Conso.1idação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de I" de maio
de 194-3",-resolveu oferecer-lhe substitutivo,
que ora enoaminho a Vossa Excelência;.para
apreCiação dessa Casa.

Em anexo, restituo a Vossa ExcelênCia um
dos autógrafos do projeto originário.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestosde minha ele
vada estima e mais distinta consideração:
Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secte
tápo, no exercício.

COMISSÃO DE CONSTITtllÇÃO E.
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Retoma do Senado., após o' ttínio cpnstitu
cionál de revisão na fêit'ura das leiS, esta pro
posição, que, n!l'Câmara Alta, mereceu, um
,Substitutivo peli> qual se prefere' disciplinar
o exercíciQ, da profissão de fotógrafo profis
sional ao ínvés de, simplesinelJ.te, incluir o
fotógrafo autô~órrlO no Quadro de Ativida-.
des e Profissões a que se refere o art. 577,
da' CLT, como pre.viâ a proposição original-,
mente aprovadá nesta 'Casa.

É o relatanD.

11 - Voto do Relator

Quanto às preliminares de admissibilidade
do Substitutivo, nada a objetar pois foram
ob'edecidos os' princíRios constitucionais
quanto à competência legislativa d.a yni.ão
(art., 22, inciso XVI), ao poder de Imclatlva
(art. 61, capu~) e às atril;mições do Congres~o

(art. 48, caput). Contudo; deve esta Comis
são oferecer Emendas'suprimindo:

---.: o !irt: 31, que áfronta o,princípio d!ilivre,
íniciati,:á consagrâdapelo art. 170, caput, da'
Lei Maior -e ,

-os arts., 35 e 36 que colidem com o art.,
2Ó2, 'inciso.-II docaput; do mesmo Te~to Bá
sico.,

.A téç}Í~ca legislativa utilizada não merece,
reparos." '

, Diante do',acima exposto, vóto pelíl consti-
tuciônalitlade, juridicidade e técnica .legisla
tiva (l;:l?m':~1,1as Emendas) ,deste Projeto ?e
Lei nO J,.945-Ç; àe 1983.' ", _ , ,

Sala dLComissão, 28 de inarço de 1990.:
- pepiJtado 'Jorge Arb~ge, Relator.'

, EMENDA Nr i AO ,
'~ROJETO DE LEI N0 1.94S~C/83

, -
Suprima-se o ar~. 31. , ' , ,
Salà da Çomissão,28 de março de 1990

- Deputada Jorge Arbage, Relator.

EMENDA N° 2 AO
P~OJET()DE LEI N' 1.945-C/83

Suprimam-se os arts. 35; § 1°, e 36.
Sala da Comissão, 28 de março de 1990
~Deputado Jorge Arbage, Relator.

m - Parecer da Comissão

, A Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, em reunião ordinária plenária
realizada hoje, opinou unanimemente pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa, com emendas, do Substitutivo do

'Senado aoProjeti:> de Lei nO 1.945-B, de 1983,
nos termos do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:

Theodoro Mendes - Presidente, José Du-.
trae Mário Assad - Vice-Presidentes, Agas
sis Almeida, Arnaldo Moraes, Carlos Vina
gre, Harlan Gadelha, Hélio Manhães, Leo
poldo Souza, Mendes Ribeiro, Nilson Gib
son, Rosário Congro Neto, Wagner Lago,
Evaldo -Gonçalves, Horário Ferraz, Jairo
Carneiro,' Messias Góis, Ney Lopes, Oscar
Corrêa, Paes Landim, Moema São Thiago,
PlÍnio Martins, Gonzaga Patriota; Gerson
P~res, Dionísio Hage, Ibrahim Abi-Ackei,
Benecdito Monteiro, MarcQs Fonniga, José
,G.enoíno, Luís Eduardo Greenhalgh, Rober- '
to Freire, Aldo Arantes, Antônio Jesus, Fer
nando Velasco, José Mendonça de Moraes,'
Gilberto Carvalho, Aloysio Chaves, Egídiá;
Ferreira Lima e Jorge Arbage. ,

Sala da, Comissão, 28 de março de 1990.
- Deputado Theodoro Mendes, ,Presidente
- Deputado Jorge Arbage, Relator.

EMENDAS ADOTADAS
PELA COMISSÃO

.N°1

Suprima-se o art. 31 do ,projeto.
Sala da Comissão, 28 de março de 1990.

Deputado Theodoro Mendes, Presidente -,
. DeputadoJorge Arbage, Relator.

N°2

Suprimam-se os arts. 3~; j 19, e 36 do pro-
jeto. , . , '

Sala'da Comissão, 28 de março, de 1990.
Deputado Theodoro Mendes, Deputad~ Jor
ge Arbage, Relator. ,

'PARECER DA COMISSÃO
DE TRABALHO _.

DE ADMINISTRAÇAO
E SERViÇO PÚBLICO

I - Relatório

Co~o bem se depreende da Ementa do'
Projeto, a proposta original do Deputado Oly
Fachin era, unicam,ente, a de incluir o ,Fot6-

grafo Autônomo do quádro de AtiVidades
e Profissões a que se' refere o art. 577 da
Consolidação das Leis do Trabalho. No Sena
do Federal, entretanto, o Senador João Me
nezes, em Plenário, apresentou a proposição
que ora nos demanda a apreciação.

Essa proposição difere complementamente
do texto original. Com efeito, enquanto o
projeto do Deputado Oly Fachin limitava-se
ao objetivo acima comentado e se exauria
em um único dispositivo, a matéria sob exame
propõe-se a regular o exercício da atividade
de Fotógrafo Profissional.

Procurando confonnar-se aos demais atos
,da ordeJIl legislativa que dispõem sobre a re
gulamentação de exercício profissional de vá
rias categorias, o projeto ostenta fonnulação
tradicional e, dentre outros, cuida dos seguin·
tes aspectos:

I - propõe definição para Fotógrafo Pro
fissional e enumera as atribuições específicas
que deverão ser exercidas privativamente pe·
Ia categoria; .

11 - dispõe sobre a criação do Conselho
Federal e dos Conselh~os Regionais dos Fotó
grafos Profissionais, especificando-lhes a na
tureza· jurídica, a organização e estrutura, a
fonna de ,funcionamento, a competência e
atribuições; -

". 111 "":"tràta das responsabilidades dos Fotó
grafos Prófissionais, definindo os crimes e in
frações a que estarão sujeitos e comina-lhes
às penalidades correspondentes;

IV - estabelece critérios técnicos e de qu'a
lidade pará os trabalhos fotográficos e condi
ções especiais para a realização desses traba-
lhÇls; ,

'V - garante a esses profissionais direitos!
a.\ljorais. sobre suas, fotb.!~íafias;

-vi - ~stabetece a duração nofinaJ'âa j~r
nada de' trl1-balho dos Fotógrafõs em, ciQc<i
hotas e :1l1e'! attibúi direito' a aposentadoria
especial aos vinte e cinco anos de serviço e
a aposentadoria por idade aos cinqüenta c'
:cinco anos.

Eiu sua justificativa, o autor, para dar co
;notação especial à regulação proposta, alega,
:que detenninadas atividades exigem nonnas.
especiais incluindo dentre elas a profissão de
'fotógrafo, hoje em largo desenvolvim~nto'

.técnic~ e científico.

Argu~el).ta, ainda, 'o autor que' embora a
~ arte fotográfica desfrute de reconhecida im
portância em nosso cotidiano e, não obstante

,no País terem surgido os primeiros fotógr;Jfos,
profissionais do mundo, o Brasil é um' dos
poucos países qu.e ,ainda não reconheceu le- ,
g,almente essa pr~fissão.
, ,É o relatório.' ,

11 - Voro do 'Relator

Ressaltada a boa elaboraç~o do projeto e
,a procedênci!1 dos fundamentos que,?" j,?stifi
cam para ver regulàmentada ~r profissao de
fotógrafo, marnfestlJroo-n0s pela aprovação
dá iniciativa sob exàme, não seiU antes, e
pàr.a.melhor adequ~-lo,procedêr as seguintes,
emendas: - '
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1 - Suprimir nO parágrafo único do art.
l' a expressão "estática ou dinâmica" por
ser redundante e' contraditória com o con
ceito já elaborado no próprio texto.

2 - Suprimir no art. 7', inciso XIV a ex
pressão "fixando os valores dos jetons a se
rem pagos aos membros do Conselho" por
ser matéria de regulamento interno dos Con
selhos.

3 - Acrescentar no art. 29 um parágrafo
com a seguinte redação:

Parágrafo único. Mediante prévia nego
ciação com agência de propaganda, estúdio
de produção ou anunciante, e com compro
vação de autoria por instrumento particular
ou recibo, poderá o profissional consentir o
uso da fotografia de sua autoria sem o registro
nominal.

Encontra justifitiva a inclusão deste dispo
sitivo, diante do fato de que a exigência da
publicação da autoria fotográfica em todo e
qualquer trabalho publicitário poderia resul
tar ou na redução da utilização de fotografias
nessa área ou no surgimento de incontáveis
problemas estéticos, com por exemplo a ne
cessidade de uma verdadeira nominata ao la
do de anúncio que contenha fotografias de
autores diferentes.

4- Suprimir o § 2" do art. 33.
É incompatível com o disposto no caput

do próprio art. 33 e com o enunciado no item
V do art. 3' que estabelecem a exigência de
um período de tempo igualou supe'rior a 2
anos no exercício da atividade para efeito
de inscrição no Conselho.

5~ Suprimir o § l' do art. 35.
A própria CLT define o que seja atividade

perigosa como "aquela que, por sua natureza
ou métodos de trabalho, implica em contato
permanente com inflamáveis ou explosivos
em condições de risco permanente.

Acreditamos haver o legislador laborado
um equívoco para justificar a aposentadoria
para os que desempenham a atividade de fo
tógrafo com base na "periculosidade ou risco
de vida".

Certo é que, em algumas circunstâncias o
fotógrafo se expõe a riscos, a exemplo d.aque
les que encontram-se desenvolvendo suas ati
vidades fazendo coberturas fotográficas de
catástrofes, guerras, etc. Estas são exceções
e não a regra, portanto, não se pode genera
lizar, mesmo porque o contato deve ser per
manente, o risco também permanente e com
inflamáveis ou explosivos. Caso ocorram tais
situações, acreditamos ser objeto de reinvin
dicação sindical o pagamento do adicional
&: periculosidade.

6 - Suprimir o art. 36.
Atividade insalubre, é aquela que por sua

natureza, condições ou métodos cje trabalho,
expõe os empregados e agentes nocivos à saú
de, acima' dos limites de tolerância ficados
em razão da natureza e da intensidade do
agente e do tempo de exposição aos seus efei
tos (CLT, ~rt. 189).

Salvo melhor juízo, a profissão do fotó
grafo não se inclui nesta condição. Q1.Jem faz
contato com agentes ,químicos é o laborata
rista, e só eventualmente o fotógrafo. Não

é atividade específica do fotógrafo fazer reve
lações.

Existindo situações em que fotógrafos em
pregados exerçam atividades em condições
consideradas insalubres, acreditamos serem
estas objeto de reivindicação sindieal.

Ante o exposto opinamos pela aprovação
do substitutivo do Senado com as emendas
acimas descritas.

Sala das Sessões, 3 de maio de 1990. Do·
mingos Leonelli, Deputado Federal

In - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, em reunião ordinária
realizada em 10-5-90, opinou, unanimente,
pela aprovação do Projeto de Lei n'
1.945-C/83 , (Substitutivo do Senado ao Pro
jeto de Lei n' 1.945-B/83), nos tennos das
emendas apresentadas pelo Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:

Amaury Müller - Presidente; Domingos
Leonelli Relator, José da Conceição, Harol
do Sabóia, Mário Lima, Mauro Sampaio,
Eraldo Trindade, Antonio Carlos Mendes
Thame, Célio de Castro, Francisco Küster,
Geraldo Campos, José Luiz de Sá, Edmilson
Valentim, Augusto Carvalho, Aristides Cu
nha, Jones Santos Neves e Irma Passoni.

Sala da Comissão, 10 de maio de 1990.,
Deputado Amaury Müller Presidente - De
putado Domingos Leonelli, Relator.

EMENDAS ADOTADAS
PELA COMISSÃO

N'1
Supririlir no parágrafo único do art. l' a

expressão "estática ou dinâmica" por ser re
dundante e contraditória com o conceito já
elaborado no próprio texto.

Sala da Comissão, 10 de maio de 1990.
Deputado Amaury Müller, Presidente - De
putado Domingos Leonelli Reiator.

N'2
Suprimir,no art. 7', inciso XIV a expressão

fixando 'os valores dos jetons a serem pagos
aos membros do Conselho por ser matéria
de regulamento interno dos Conselhos.

Sala da Comissão, 10 de maio de 1990.
Deputado Amaury Müller Presidente Depu
tado Domingos Leonelli Relator.

N'3
Suprimir o § 2' do art. 33.
Sala da Comissão, 10 de maio de 1990.

Deputado Amaury Müller Presidente, Depu·
tado Domingos Leonelli Relator.

N'4

Suprimira § l' do art. 35.

Sala da Comissão, 10 de março de 1990.
Deputado Amaury Müller Presidente - De
putado Domingos Leonelli Relator.

N',5

Suprimir o art. 36.
.Sala da Comissão, em 10 de maio de 1990.

Deputado Amaury Müller Presidente - 'pe
putado Domingos Leonelli Relator.

PROJETO DE LEI N' 7.502·A, DE 1986
(Do Senado Federal)

PLS N' 24/80

Dá nova redação ao item I do artigo
7' da Lei n' 3.765, de 4de maio de 1060,
que dispõe sQbre as pensões militares;
tendo pareceres: da Comissão de Consti·
tuição e Justiça e de Redação, pela consti·
tucionalidade, juridicidade e técnica le·
gislativa; da Comissão de Defesa Nacio
nal, pela prejudicialidade; e da Comissão
de Finanças e Tributação, pela aprova·
ção.

(Projeto de Lei n' 7.502, de 1086, a
que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" Dê-se ao item I do art. 7' da Lei

n' 3.765, de 4 de maio de 1960, a seguinte
redação:

"Art. 7' ..
l-A viúva e, em sua falta, a campa·

nheira mantida há cinco' anos."

Art. 2' Esta lei em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3'" Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado Federal, 24 de abril de 1986. 
Senador José Fraj,lelli, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 3.765, DE 4 DE MAIO DE 1960

Dispõe sobre as pensões dos militares.

"Art. 7' A pensão militar defere-se' na
seguinte ordem:

I-à viúva;
11 - aos filhos de qualquer condição, ex-,

clusive os maiores do sexo masculino, que
não sejam interditos ou inválidos; .,

111 - aos netos, órfãos de pai e mãe, nas
condições estipuladas, para os filhos;

IV - à mãe viúva solteira .ou desquitada,
e ao pai inválido ou interdito;

V - às irmãs germanas e consangüíneas,
solteiras, viúvas ou desquitadas, bem como
aos irmãos menores' mantidos pelo contri
buinte, ou maiores interditos ou inválidos;

VI - ao beneficiário instituído, desde que
viva na dependência do militar e não seja
do sexo masculino e maior de 21 (vinte e
um) anos, salvo se for interdito ou inválido
permanentemente."

SINOPSE
PROJETO DE LEI DO SENADO

N' 24, DE 1980
Dá nova redação ao item I do art. 7'

da Lei n' 3.765, de 4 de maio 'de 1960.

Apresentado pelo Senhor Senador Franco
Montara.

Lido no expediente da Sessão de 21-3-80
e publicado nO'DCN ~Seção 11) de 22-3-80..

Distribuído às Comis'sõés de Constituição
e Justiça, Legislação Social e de Finanças.
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Em 28-8-80, é aprovado o parecer favo
rável com a Emenda n' 1-CCJ.

Em 3-5-81, é devolvido à Comissão nos
termos do art. 95, do Regimento Interno.

Em 17-3-83, é arquivado nos termos do
·art. 367 do Regimento Interno.

Em 18-8-83, é incluído em Ordem do Dia
o RQS n' 740/83, de autoria do Senhor Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, lido em
11-8-83, de desarquivamento do PLS n' 24/.80.
Aprovado o RQS n" 740/83, de desarqulva
mento do·projeto.

Em 11-10-83, são lidos os seguintes pare
ceres:

N9 882/83, da Comissão de Constituição
e Justiça, relatado pelo Sr. Senador Nelson
Carneiro, favorável ao mérito, nos termos
da Emenda n' 1-CCJ (Substitutivo).

N' 883/83, da Comissão de Legislação So
cial, relatado pelo Senhor Senador Jaison
Barreto pela aprovação do projeto, na forma
da Emenda n' 1-CCJ.

N9 884/83, da Comissão de Finanças, rela
tado pelo Senhor Senador Pedro Simon, pela
aprovação do projeto em exame, na forma
da emenda que lhe foi oferecida.

Em 11-10-83, aguardando inclusão em Or
dem do Dia.

Em 17-9-85, é incluído em Ordem do Dia,
discussão em primeiro turno.

Em 18-9-85, é lido e aprovado o RQS n'
360/85 de autoria do Senhor Senador Hum
berto Lucena, de adiamento da discussão da
matéria para sessão de 17-10-85. .

Em 16-10-85, é incluído em Ordem do Dm,
discussão em primeiro turno.

Em 17-10-85, é lido e aprovado o RQS
n9 422/85, de aut9ria do Sr. Senador Hum
berto Lucena, de adiamento da aiscussão da
matéria para sessão de 14-11~85. .

Em 13-11-85, é incluído em Ordem do Dia.
Em 19-11-85, é aprovado o substitutivo fi

cando prejudicado o projeto.
Em 21-11-85, é aprovado o parecer do rela

tor, oferecendo a redação do vencido para
o turno regimental do projeto,

Em 22-11-85, é lido o Parecer n' 953/85,
da Comissão de Redação. Aguardando inclu
são em Ordem do Dia.

Em 22-4-86, é incluído em Ordem do Dia
discussão em segundo turno.

.Aprovado, em. 2° turno.
À Câmara dos Deputados com o Ofício

SM-n' 152, de 24-4-86.
SM n'152

Em 24 de abril de 1986
A sua Excelência o Senhor Deputado Ha
roldo Sanford.
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 58, da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n' 24, de 1980, constante
dos autógrafos juntos, que "dá nova redação
ao item I do art. 7' da Lei n° 3.765, de 4

.de maio de 1960".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Martins Filho, Primeiro Secretário,
em exercício.

RESOLUÇÃO Nu 6,
DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das propo
sições que menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. l' Das proposições que se encon

travam em tramitação no dia 4 de outubro
de 1988, ficam arquivadas as seguintes, te
nham ou não parecer:

a) as de iniciativa de deputados ou de Co-
missão permanente e, .

b) as que, iniciadas na forma da alínea a,
foram emendadas no Senado Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos a? ar
quivamento os projetos que, embora na situa
ção prevista no caput deste artigo,. sofre.ram
anexação de outros apresentados a partir de
5 de outubro de 1988.

Art. 2' Fica facultado ao autor, no prazo
de 30 (trinta) dias da promulgação desta reso
lução, requerer o desarquivamento das pro
posições referidas no art. 10, caso em que
se fará nova distribuição, mantendo-se, po
rém, o número original e sua procedência
para todos os efeitos regimentais.

Art. 3' As proposições da. iniciativa de
outros poderes ou do Senado Federal, que
se encontravam em tramitação no dia 4 de
outubro de 1988, serão remetidas à Mesa para
efeito de redistribuição, considerando-se não
escritos os pareceres emitidos até aquela da
ta.

Art. 4' Esta resQluçãO entra em vigor na
data de sua publicação. .

Art. 5' Revogam-se as disposições em
contrário.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente
da Câmara dos Deputados.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA

. EDEREDAÇÃO

I - Relatório

Este projeto, de autoria do nobre Senaaor
Franco Montoro, altera a redação do inciso
I do art. 7' da Lei n' 3.765/60 para permitir
que a pensão militar seja deferida à compa
nheira mantida há cinco anos, se não existir
viúva.

n - Voto do Relator

Quanto às preliminares de admissibilidade
do projeto, em exame, nada tenho a objetar.
Foram obedecidos os princípios constitucio
nais quanto à competência legislativa da
União (art. 22), ao poder de iniciativa (art.
61, caput) e às atribuições do Congresso (art.
48, caput).
, A técnica legislativa está corretamente uti
lizada.

Pelo exposto, voto pela constitucionalida
de, juridicidade, e boa técnica legislativa des
te Projeto de Lei nU 7.502, de 1986.

Sala da Comissão, 31 de agosto de 1989.
- Deputado Horácio Ferraz, Relator.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
Redação, em reunião ordinária plenária rea
lizada hoje, opinou unanimemente pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva do Projeto de Lei n' 7.502/86, nos termos
do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:

Mendes Ribeiro - no exercício da Presi
dência (art. 76, caput, in fine, do RI), Ber
nardo Cabral, Carlos Vinagre, Harlan Gade
lha, Hélio Manhães, Leopoldo Souza, Osval
do Macedo, Michel Temer, Nilson Gibson,
Plínio Martins, Theodoro Mendes, Renato
Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio Spada,
Tito Costa, Aloysio Chaves, Costa Ferreira,
Dionísio Hage, Messias Góis, Ney Lopes,
Jorge Arbage, Vilson Souza, Juarez Marques
Batista, Sigmaringa Seixas, Gerson Peres,
Miro Teixeira, Roberto Torres, Ibrahim Abi
AcRel, José Genoíno, Marcos Formiga, Afrí
so Vieira Lima, Francisco Sales, José Melo,
Jorge Hage, Wagner Lago, Alcides Lima,
Eduardo Bonfim, Gonzaga Patriota e Horá
cio Ferraz.

Sala dá Comissão, 14 de setçínbro de 1989.
- Deputado Mendes Ribeiro, no exercício
da Presidência - Deputado Horácio Ferraz,
Relator.

PARECER DA COMISSÃO
DE DEFESA NACIONAL

I - Relatório

Cuida a presente proposta legislativa de
dar nova redação ao item I do Art. 7' ~a
Lei n' 3.765, de 4 de maio de ,1966, que dispõe
sobre as pensões militares.

11 - Voto do Relator

A proposição em questão pretende mo~i

ficar o Art. 7' da Lei n' 3.765, de 4 de maio
de 1966. No entanto, cumpre destacar que
este dispositivo já foi revogado pela Lei n'
5.774, de 23 de dezembro de 1971-Estatuto
dos Militares.

Portanto o PL n' 7.502, de 1986, encon~

tra-se prejudicado, pois a sua aprovação cairá
no vazio ao regular um dispositivo que não
mais se encontra em vigor..
. Cumpre ainda esclarecer que os artigos 76

a 78 da Lei n' 5.774, de 23 de dezembro de
1971, é que dispõem sobre Os beneficiários
da pensão militar e, portanto, a proposta ora
discutida só teria razão de ser se a eles se
referisse.

Em conseqüência do disposto acima, vota
mos pela prejudicialidade do mesmo.

Sala da Comissão, 29 de novembro de
1989. - Deputado Nyder Barbosa, Relator.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa Nacional, em reu
nião ordinária de 29 de novembro de 1989,
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opinou pela prejudicialidade do Projeto de
Lei n' 7.502/86, nos termos do parecer do
Relator.

Estiveram presentes os Srs. Deputados:
Furtado Leite - Presidente, Nyder Barbosa
- Relator, Dionísio Dal Prá e Anníbal Bar
cellos - Vice-Presidentes, Aloysio Chaves,
Juarez Marques Batista, Orlando Bezerra,
José Genoíno, Paulo Sidnei, Arnaldo Mar
tins, Edivaldo Motta, Fernando Velasco, Ri
cardo Izar, Osvaldo Bender, Farabulini Jú
nior e Paulo Ramos.

.Sala da Comissão, 29 de novembro de
1989. - Deputado Furtado Leite, Presidente
- Deputado Nyder Barbosa, Relator.

PARECER DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

1. O Senado Federal aprovoú o Projeto
de Lei n' 24, de 1980, de autoria do Senador
Franco Montoro, nos termos da Emenda
Substitutiva apresentada pelo Relator Sena
dor Nelson Carneiro, que dá nova redação
ao inciso I, do art.7' da Lei n' 3.765, de
4 de maio de 1960, que dispõe sobre as pen
sões militares.

2. É a seguinte a redação do Projeto do
Senado, n' 24, de 1980, encaminhado à Câ-'
mara dos Deputados pela SM n' 152, de 24
de abril de 1986, para revisão:

"Art. I' Dê-se ao item I do art. 7' da
Lei n' 3.765, de 4 de maio de 1960, a seguinte
redação:

"I - A viúva e, em sua falta, a compa
nheira mantida há cinco anos."

Art. 2' Esta lei entrará em vigor na data
de sua publiéaçãO.

Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário."

3. Ao relatar a matéria o nobre Senador
Nelson Carneiro, a'ssim se manifestou:
"Creio que é hora de atender-se a essas se
nhoras que, sem qualquer garantia legal, de
ram anos de vida, de sacrifício, de colabo
ração aos companheiros que, desaparecendo,
nada lhes deixam, muitas vezes no rigor da
velhice." ,

4. Busca o projeto incluir a companheira,
mantida há cinco anos, como beneficiária de
primeira ordem da pensão militar, quando
o instituidor não deixar viúva.

5. A rigor, a inclusão da companheira como
beneficiária da pensão militar, surgiu com a
Lei n' 4.069, de 11 de junho de 1962, que
em seu art. 5', § 3' permitiu ao militar soltei
ro, viúvo ou desquitado, que não estivesse
compelido a alimentar a ex-esposa - na au
sência de filhos capazes de receber o bene
fício, aliada à existência de'impedimento le
gai para o casamento - destinar a pensão
à companheira que viva sob sua dependência
econômica há cinco anos. Se o militar tivesse
filhos, somente poderia destinar à compa
nheira, metade da pensão.

6. Posteriormente, a Lei n' 5.774, de 23
de dezembro de 1971, em seu art. 78, repetiu
os <litames da Lei n' 4.069/62, mantendo os

mesmos requisitos para a habilitação da com
panheira à pensão, inclusive quanto à institui
ção que continuou a ser o ato de vontade
do militar contribuinte.

7. O principal avanço social do projeto é
o de amparar a companheira de militar, que
não tenha falecido no estado civil de casado,
em qualquer situação, sem a necessidade da
vontade expressa do "de cujus" de instituí-la
beneficiária. Os únicos requisitos são: a ine
xistência de viúva; e a convivência, no míni
mo há cinco anos.

8. A Comissão de Constituição e Justiça,
tendo como relator o ilustre Deputado Jorge
Arbage, pronunciou-se pela constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa,
por unanimidade, em reunião plenária reali-
zada em 18 de junho de 1986.

9. A Comissão de Segurança Nacional, em
sua reunião do dia 3 de dezembro de 1986,
nos termos do parecer do Relator, Deputado
João Batista Fagundes, por unanimidade opi
nou pela aprovação do projeto.

10. Em virtude do arquivamento, com base
no art. 2' da Resolução n° 06/89, novo despa
cho do Sr. Presidente devolve o processo às
Comissões de Constituição, Justiça e Red'l
ção; De Defesa Nacional; e de Finanças.

11. Nesta nova tramitação o projeto teve
pronunciamento favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Redaão, em 14 de se
tembro de 1989, tendo como Relator o Depu
tado Horácio Ferraz.

12. A COmissão de Defesa Nacional, tendo
como Relator o Deputado Nyder Barbosa,
em parecer da Comissão de 29 de novembro
de 1989, opinou pela prejudicialidade do Pro
jeto de Lei n' 7.502/86, sob a argumentação
de que "A proposição em questão pretende
modificar o art. 7' da Lei Íl' 3.765, de 4 de
maio de 1966. No entanto, cumpre destacar
que este dispositivo já foi revogado pela Lei
n' 5.774, de 23 de dezembro de 1971 - Esta
tuto dos Militares."

13. Entendemos que a Lei n' 5.774, de
1971, não regulou inteiramente a matéria de
que trata a Lei n' 3.765, de 4 de maio de
1966. (LPM). As alíneas a, Be c do art.
77 da primeira apenas repetem as redações
dos incisos I, 11 e 111 do art. 7' da segunda,
portanto, tendo em vista o disposto no § 2'
do art. 2' da Lei de Introdução ao Código
Civil; "a lei nova, que estabelece disposições
gerais ou especiais a par das já existentes,
não revoga nem modifica a lei anterior, "é
de concluir que o art. 7', incisos I, 11 e 111
e §§ l' e 2' da LPM estão em pleno vigor;
e que os seus incisos IV, Ve VI, foram ab-ro
gados pelo art. 77 da Lei 5.774/71.

14. Tais'considerações, sem o intuito de
invadirmos seara alhe~a, objetiva unicamen
te dar sustentação ao Parecer sob o ângulo
finanç,eiro, pois se endossassemos o Parecer
da douta Comissão de Defesa Nacional, o
desta Comissão tornar-se-ia inócuo, mera
fonnalidade.

II - Voto do Relator

15. A alteração, na Lei n' 3.765, de 1960,
pretendida pelo projeto de Lei n' 7.502/86,

não implica em aumento de despesa para a
União, pois o valor da pensão militar perma·
necerá o mesmo, acarretando tão-somente
uma nova fórmula de concessão ou de divisão
da pensão-tronco.

16. Não sendo pois aumentado o valor ab
soluto do benefício a ser concedido a título
de pensão, que permanece limitado ao valor
da contribuição, feita em vida, pelo ex-militar
instituidor, entendemos que não há obstáculo
à aprovação do projeto em análise, no âmbito
desta Comissão.

17. À vista do exposto, opinamos pela
aprovação do projeto.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1990. 
Deputado Expedito Machado.

IH - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, na
reunião ordinária realizada em 9 de maio de
1990, opinou, unanimemente, pela Aprova
ção do Projeto de Lei n' 7.502/86, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Expedito
Machado.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:

Francisco Dornelles, Presidente; Arnaldo
Prieto, José Carlos Grecco e Fernando Be
zerra Coelho, Vice-Presidentes; Rita Furta
do, Paulo Ramos, José Ulisses, Mussa .De
mes, Luiz Alberto Rodrigues, Basílio Villani,
Delfim Netto, Chagas Duarte, Waldeck Oro
nélas, João Machado Rollemberg, Iràjá. Ro
drigues, Arolde de Oliveira, Expedito ,Ma
chado, Victor Faccione, Paulo Mincarone,
José Lourenço, Sandra Cavalcante, José
Elias, José Maria Eymael, SimãoSessim,Ma
Doei Castro, Edmundo Galdino, Benito Ga
ma, Rose de Freitas.

Sala da Comissão, 9 de maio de 1990. ...:..
Deputado Francisco Dornelles' Presidente 
Deputado Expedito Machado', Relator.

PROJETO DE LEI N' 7.509-A, DE 1986

(Do Senado Federal)

PLS N' 43/86

Dá nova redação ao caput do ·art. 224
da COlllsolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n',;5.452, de
l' de maio de 1943; tendo pareçeres: das
Comissões de Constituição e Justiça e Re·
dação e de Trabalho, pelo arquivamento,
por prejudicialidade; e, da Comissão de
Finanças e Tributação, pelo arquivamen
to.

(Projeto de Lei n" 7.509, de 1986, a
que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O caput do art. 224 da Conso

lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n' 5.452, de l' de maio de 1943,
mantidos os seus parágrafos, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 224. A duraçiio normal do
trabalho dos empregados~em bancos, ca
sas bancárias, Caixa EcoO:ornica Federal
e Banco Nacional da Habitação, será de
6 (seis) horas contínuas nos dias úteis,
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com exceção dos sábados, perfazendo
um total de 30 (trinta) horas de trabalho
por semana."

Art. 2' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado Federal, 22 de abril de 1986. 
Senador José Fragelli, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO

(Aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de l'
de maio de 1943)

·····················TfTÜio·iii.... ·················
Das Normas Especiais de Tutela

do Trabalho

CAPÍTULO I

Das Disposições Especiais sobre Duração e
Condições de Trabalho

SEÇÃO I

~os Bancários

Art. 224. A duração normal do trabalho
<kls empregados em bancos e casas bancárias
será de 6 (seis) horas contínuas nos dias úteis,
com exceção dos sábados, perfazendo um to
tal de 30 (trinta) horas de trabalho por sema
na.

§ l' A duração normal do trabalho esta
belecida neste artigo ficará compreendida en
tre 7 (sete) e 22 (vinte e duas) horas, assegu
rando-se ao empregado, no horário diário,
um intervalo de 15 (quinze) minutos para ali
mentação.

§ 2' As disposições deste artigo não se
aplicam aos que exercem funções de direção,
gerência, fiscalização, chefia e equivalentes,
ou que desempenhem outros cargos de con
fiança, desde que o valor da gratificação não
seja inferior a 1/3 (um terço) do salário do
cargo efetivo.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 43, DE 1986

Dá nova redação ao caput do art. 224
da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto·Lein' 5.452, de
l' de maio de 1943.

Apresentado pelo Senhor Senador Jorge
Kalume.

Lido no expediente da Sessão de 2-4-86
e publicado no DCN (Seção lI) de 3-4-86. '

Distribuído às Comissões de Constituição
e Justiça, de Legislação Social e de Finanças.

Em 14-4-86, foram lidos os seguintes pare
ceres:

N' 259/86, da Comissão de Constituição
e' Justiça, relatado pelo Senhor Senador Ni-

vaido Machado pela constitucionalidade e ju
ridicidade do projeto.

N'260/86, da Comissão de Legislação, rela
tado pelo Senhor Senador Gabriel Hermes
pela sua aprovação.

N" 261186, da Comissão de Finanças, rela
tado pelo Senhor Senador Lomanto Júnior
pela sua aprovação. Aguardando inclusão na
Ordem do Dia.

Em 15-4-86, foi anexado o Requerimento
n' 56/86, do Senhor Senador Jorge Kalume,
solicitando nos termos do art. 313 do Regi
mento Interno, dispensa de interstício para
o PLS n" 43/86, aprovado.

É incluído em Ordem do Dia. Aprovado
em l' turno, tendo feito declaração de voto
o Senhor Senador Jorge Kalume.

Em 16-4-86, é incluído em Ordem do Dia.
Em 17-4-86, é aprovado em segunda turno,

havendo o Senhor Senador Jorge Kalume
usado da palavra. À CR. É lido o Parecer
n" 287/86, da Comissão de Redação, relatado
pelo Senhor Senador Martins Filho, ofere
cendo a redação final do projeto. Aprovada
a redação final nos termos do RQS n' 61186,
de autoria do Senhor Senador Jorge Kalume.

À Câmara dos Deputados com o Ofício
SM-n° 146, de 22-4-86.

SNM n' 146.
Em 22 de abril de 1986

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 58, da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n" 43, de 1986, constante
dos autógrafos juntos, que "dá nova redação
ao caput do art. 224 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n" 5.452, de \' de maio de 1943".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Martins Filho, Primeiro Secretário,
em exercício.

RESOLUÇÃO N" 6
DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das propo·
sições que menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I' Das proposições que se encon

travam em tramitação no dia 4 de outubro
de 1988, ficam arquivadas as seguintes, te
nham ou não parecer:

a) as de iniciativa de deputados ou de Co
missão Permanente; e

b) as que, iniciadas na forma da alínea a,
foram emendadas no Senado Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao ar
quivamento os projeto's que, embora na situa
ção prevista no caput deste artigo, sofreram
anexação de outros apresentados a partir de
5 de outubro de 1988.

Art. 2' Fica facultado ao autor, no prazo
de 30 (trinta) dias da promulgação desta reso
lução, requerer o desarquivamento das pro
posições referidas no art. 1', caso em que
se fará nova distribuição, mantendo-se, po-

rém, o número original e sua procedência
para todos os efeitos regimentais.

Art. 3' As proposições da iniciativa de
outros poderes ou do Senado Federal, que
Se encontravam em tramitação no dia 4 de
outubro de 1988, serão remetidas à Mesa para
efeito de redistribuição, considerando-se não
escritos os pareceres emitidos até aquela da
ta.

Art. 4' Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 5' Revogam-se as disposições em
contrário.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1980.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente
da Câmara dos Deputados.

PARECER DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EDEREDAÇÃO

I - Relatório

Apresentado pelo nobre Senador Jorge
Kalume, em 1986, o projeto ora em exame,
volta às, Comissões desta Casa, em atendi
mento ao que dispõe a Resolução n' 6, de
4 de ,abril do corrente ano, que manda consi
derar não escritos os pareceres aqui emitidos
até 4 de outubro de 1988.

O projeto altera o caput do art. 224 da
Consolidação das Leis do Trabalho, que esta
belece a jornada diária de trabalho dos em
pregados em bancos, casas bancárias e na
Caixa Econômica Federal (Lei n' 7.430, de
17 de fevereiro de 1985), em 6 horas, para
incluir também os servidores do Banco Na
cional de Habitação.

Em sua justificação, o autor alega que os
empregados do BNH são discriminados em
face do que estabelece o art. 224, uma vez
que também os das empresas de crédito, fi
nanciamento e investimento são equiparados
aos bancários para efeitos daquele disposi
tivo, bem como os do Banco Centra!.

11 - Voto do Relator

Ocorre todavia que o projeto perdeu sua
razão de ser - seu objeto -..:... tendo em vista
que o Banco Nacional de Habitação, pór for
ça do Decreto-Lei n" 2.291, de 21 de novem·
bro de 1986, foi extinto por incorporação à
Caixa Econômica Federal.

Em face do exposto, votamos pela rejeição
do Projeto de Lei n' 7.509, de 1986.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 1989.
- Deputado Nilson Gibson, Relator.

m - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
Redação, em reunião ordinária plenária rea
lizada hoje, opinou unanimemente pelo ar
quivamento, por prejudicialidade, do Projeto
de Lei n' 7.509/86, nos termos do parecer
do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:

Mendes Ribeiro - no exercício da Presi
dência (art. 76, caput, in fine, do RI), Ber
nardo Cabral, Carlos Vinagre, Harlan Gade
lha, Hélio Manhães, Leopoldo Souza, Michel
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Temer, Nilson Gibson, Osvaldo Macedo, Plí
nio Martins, Renato Vianna, Rosário Congro
Neto, Sérgio Spada, Tiro Costa, Theodoro
Mendes, Aloysio Chaves, Costa Ferreira,
Dionísio Hage, Messias Góis, Ney Lopes,
Jorge Hage, Juarez Marques Batista, Vilson
Souza, Sigmaringa Seixas, Gerson Peres, Mi
ro Teixeira, Roberto Torres, Ibrahim Abi
Ackel, José Genoíno, Marcos Formiga, Afrí
sio Vieira Lima, Francisco Sales, José Melo,
Alcides Lima, Wagner Lago, Jorge Arbage,
Gonzaga Patriota e Eduardo Bonfim.

Sala da Comissão, 14 de setembro de 1989.
- Deputado Mendes Ribeiro, no exercício
da Presidência - Deputado Nilson Gibson,
Relator.

PARECER DA
COMISSÃO DO TRABALHO

I - Relatório

Na forma do disposto na Resolução n' 6,
de 4 de abril de 1989, o projeto, oriundo
do Sl'nado, retoma às Comissões da Câmara,
para sua reavalização.

Sua proposta básica é estender aos funcio
nários' do Banco Nacional de Habitação a
jornada de trabalho de 6 horas diárias, na
forma como o dispositivo que se pretende
alterar concede a todos os bancários.

Sucede que o BNH foi extinto pelo Decre
to-Lei n' 2.290, de 21 de novembro de 1986,
e seus funcionários absorvidos pela Caixa
Econômica Federal, onde já é de 6 horas
a jornada de trabalho.

11...:. Voto do Relator

Em sendo assim, e acompanhando voto
formulado pelo relator da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Redação, Nobre Deputado
Nilson Gibson, entendo esteja prejudicada
a proposta formulada pela Câmara Alta, ra
zão por que voto por seu arquivamento.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 89.
- Deputado Augusto Carvalho; Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho; em reunião ordi
nária, realizada em 6-12-89, opinou unanime
mente pelo arquivamento por prejudicialida
de do Projeto de Lei n' 7.509/86, nos termos
do Parecer do Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Carlos Alberto Caó, Presidente, Augus
to Carvalho, Relator, Jones Santos Neves,
Mello Reis, José Tavares, Célio de Castro,
Jorge Uequed, Nelton Friedrich, Júlio Costa
milan, Osmar Leitão, Edmilson Valentim,
Alexandre Pusyna, Francisco Amaral, José
da Conceição, Lúcio Alcântara, Mendes Tha
me, Geraldo Campos, Domingos Leonelli,
Osvaldo Sobrinho, Nilson Gibson e João
Paulo.

Sala da Comissão, 6 dedezembro de 1989.
-Carlos Alberto Caó, Presidente - Augusto
Car~alho, Relator. -

PARECER DA COMISSÃO
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

1-.Relatório

O projeto de autoria do nobre ex-Senador
Jorge Kalume modifica o art. 224 da consoli-

~ação das Leis do Trabalho, com o objetivo
de assegurar aos servidores do extinto Banco
Nacional de Habitação, a jornada de seis ho
ras diárias d~ trabalho, de que desfrutam os
bancários em gerll.1 e os economiários da Cai
xa Econômica Federal.
Aprov~dapelo Senado, a proposta recebeu

pareceres favoráveis das doutas Comissões
de Constituição e Justiça, do Trabalho e de
Finanças, tendo voltado a tramitar em face
da Resolução n" 6,de 4-4-89, cujo art. 3"
determinou que "as proposições de iniciativa
de outros poderes ou do Senado Federal, que
se encontravam em tramitação no dia 4 de
outubro de 1988, serão remetidas à Mesa para
efeito de redistribuição, considerando-se não
escritos os pareceres emitidos até aquela da-
ta". ~ .
, Nesse novo turno de apreciação, manifes
taram-se as comissões de Justiça e Redação
e a do Trabalho, concluindo pela prejudicia
lidade da proposta, em face da extinção do
'BNH, e sugerindo o seu arquivamento.

,É o relatóriõ. .
11 - Voto do Relator

',Pelas mesmas razões já acolhidas pelas Co
missões que já se pronunciaram sobre a maté
ria, somos de parecer, nos termos do art.
57, inciso IV, que o projeto seja arquivado,
por falta de objeto.

; Sala das Sessões da Comissão, de abril
de 1990. - Paulo Mincarone, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, na
reunião ordinária realizada em 25 de abril
de 1990, opinou, unanimemente, pelo Arqui
vamento do Projeto de Lei n' 7.509/86, que
"dá nova redação ao caput do artigo 224 da
Ctmsolidação das Leis do Trabalho, aprova
dã pelo Decreto-Lei n' 5.452, de I' de maio
de 1943", nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Paulo Mincarone.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
'dos: Francisco Dornelles, Presidente; Fer
nando Bezerra Coelho, Arnaldo Prieto e José
Carlos Grecco, Vice-Presidentes, José Lou
renço, Manoel Castro, Roberto Brant, Irajá
Rodrigues, João Alves, César Maia, José
Costa, João Machado Rollemberg, Chagas
Duarte, Simão Sessim, Mussa Demes, José
Elias, Flávio Palmier da Veiga, Artur Lima
Cavalcanti; Vladimir Palmeira, Expedito
Machado, José Geialdo, Adroaldo Streck,
Paulo Mincarone, Joaquim Sucena, José Ser
ra e Luiz Alberto Rodrigues.

Sala da Comissão, 25 de abril de 1990. 
.Deputado Francisco Dornelles, Presidente 
Deputado Paulo Mincarone, Relator.

PROJETO DE LEI N' 8.390-A, DE 1986

(Do Poder Excecutivo)
, MENSAGEM N' 680/86

Reajusta o yalor da pensão especial
concedida a Justiniana Fleury Passos e
revertida à Maria Nilza Fleury Passos,
filha do ex-Deputado Edson Junqueira
Passos; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e Redação, pe~

constitucionalidade, juridicidade e técni·
ca legislativa; e, da Comissão de Finanças
e Tributação, pela aprovação.

(Projeto de Lei n' 8.390, de 1986, a
que se referem os pareceres.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' A pensão especial de que trata

a Lei n' 3.448, de 5 de novembro de 1958,
modificada pela Lei n' 6.390, de 9 de dezem
bro de 1976, concedida a Justiniana Fleury
Passos e revertida a Maria Nilza Fleury Pas
sos, filha do ex-Deputado e Engenheiro Ed
son Junqueira Passos, fica reajustada no valor
correspondente a quatro vezes o salário míni
mo vigente no País.

Art. 2° A despesa pronveniente desta lei
correrá à conta dos Encargos Previdenciários
da União - Recursos sob a Supervisão do
Ministério da Fazenda.

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

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

Brasília, de de 1986.

MENSAGEM N' 680, DE 1986
(Do Poder Executivo)

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:

Nos termos do art. 51 da Constituição Fe
deral, tenho a honra de submeter à elevada
deliberaçãode Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, o anexo pro
jeto de lei que "reajusta o valor da pensão
especial concedida a Justiniana Fleury Passos
e revertida à Maria Nilza Fleury Passos, filha
do ex-Deputado Edson Junqueira Passos".

Brasília, 20 de novembro de 1986. - José
Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 292, DE
14 DE NOVEMBRO DE 1986, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DA
FAZENDA DILSON FUNARO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública.

Tenho a honra de submeter à elevada apre
ciação de Vossa Excelência o anexo projeto
de lei que autoriza o reajustamento da pensão
especial concedida à Justiniana Fleury Pas
sos, viúva do ex-Deputado Edson Junqueira
Passos, da qual é atualmente beneficiária Ma
ria Nilza Fleury Passos, filha daquele parla
mentar.

2. Referida pensão foi instituída pela Lei
n' 3.448, de 5 de novembro de 1958, pelo
valor de Cr$ 5.000 (cinco mil cruzeiros anti
gos) mensais, e posteriormente, refixada em
importância equivalente a duas vezes o maior
salário mínimo 'vigente no País, através da
Lei n' 6.390, de 9 de dezembro de 1976.

3. A beneficiária solicita a atualização do
valor dessa pensão especial, cuja quantia con
sidera irrisória, em comparação as pensPes
percebidas por viúvas de deputados falecidos
no exercício de seus respectivos mandatos.

4. Considerando a pequena importância
a que está reduzida ~ em harmonia com os .



5322 Terça-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Maio de 1990

procedimentos adotados para os casos da es
pécie, proponho seja o valor dessa pensão
especial elevado para o equivalente a quatro
salários mínimos vigente no País, a fim de
prestar à beneficiária uma renda vitalícia que
proporcione uma existência condigna.

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos do meu mais
profundo respeito. - Dilson Funaro, Minis
tro da Fazenda.

RESOLUÇÃO N" 6,
DE 4 DE ABRIL DE 1989

Determina o arquivamento das propo·
sições que menciona.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 19 Das proposições que se encon

travam em tramitação no dia 4 de outubro
de 1988, ficam arquivadas as seguintes, te
nham ou não parecer:

a) as de iniciativa de deputados ou de Co
missão permanente; e

b) as que, iniciadas na forma da alínea a,
foram emendadas no Senado Federal.

Parágrafo único. Não estão sujeitos ao ar
quivamento os projetos que, embora na situa
ção prevista no caput deste artigo, sofreram
anexação de outros apresentados a partir de
5 de outubro de 1988.

Art. 29 Fica facultado ao autor, no prazo
de 30 (trinta) dias da promulgação desta Re
solução, requerer o desarquivamento· das
proposições referidas no art. 1", caso em que
se fará nova distribuição, mantendo-se, po
rém, o número original e sua procedência
para todos os efeitos regimentais.

Art. 39 As proposições da iniciativa de
outros poderes ou do Senado Federal, que
se encontravam em tramitação no dia 4 de
outubro de 1988, serão remetidas à Mesa para
efeito de redistribuição, considerando-se não
escritos os pareceres emitidos até aquela da
ta.

Art. 49 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 59 Revogam-se as disposições em
contrário.

Câmara dos Deputados, 4 de abril de 1989.
- Deputado Paes de Andrade, Presidente
da Câmara dos Deputados.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTICA

EDEREDAÇÃO
I - Relatório

Com a Mensagem n9680, de 1986, a que
acompanhou Exposição de Motivos do Sr.
Ministro da Fazenda, veio o Senhor Presi
dente da República de encaminhar ao Con
gre~so. Nacional projeto de lei objetivando
ao reajuste da pensão que vinha sendo paga
pela União a Maria Nilza Fleury Passos, filha
do ex-Deputado Edson Junqueira Passos.
Ain~a em 1986 esta Comissão houve por

se mamfestar sobre a respectiva proposição,
que tomou nesta Casa o n98.390/86, opinando
este Órgão pela sua constitucionalidade, juri-

_dicidade e técnica legislativa.

Não logrou o Projeto, no entanto, percor
rer todas as fases de tramitação até 4 de outu
bro de 1988, pelo que, em razão do disposto
no art. 3° da Resolução n° 6, de 4 de abril
de 1989, foi o mesmo remetido à Mesa "para
efeito de redistribuição" e considerados fo
ram, nos termos desse mesmo dispositivo,
corno "não escritos os pareceres emitidos até
aquela data",

Por nova distribuição, nesta Comissão, fei
ta aos 14 dias do mês de agosto corrente,
coube-me o encargo de relatar a presente pro
posição.

Pelo objetivo a que tem vista a lei ora pro
jetada forçoso é concluir caber a exclusivi
dade à Comissão de Finanças manifestar-se
sobre o mérito do projeto sob exame e pelo
que nossa apreciação há de cingir-se à abor
dagem dos aspectos que têm a ver com os
juízos de admissibilidade, como isto o são
os enfoques sob os prismas constitucional,
jurídico e da técnica legislativa.

Assim e sob os aspectos que nos compete
apreciar a presente proposição neste Órgão,
entendemos estar a mesma em condições de
percorrer sua normal tramitação, notada
mente vista ela do ângulo constitucional, eis
que restam evidentes a competência da União
para sobre a matéria dispor e a do Presidente
da República para iniciar o respectivo pro
cesso de elaboração legislativa, não ferindo
o Projeto, ademais, qualquer mandamento
da Lei Maior nem princípio por ela agasa
lhado; a técnica legislativa, de outra .parte,
acha-se observada na redação do Projeto.

11 - Voto do Relator

Pelas precedentes razões, o nosso parecer
- e, conseqüentemente, o nosso voto - é
no sentido de que esta Comissão se manifeste
pela constitucionalidade do Projeto de Lei
n" 8.390, de 1986, e o considere elaborado
conforme à técnica legislativa.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 1989.
- Deputado Nilson Gibson, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e
Redação, em reunião ordinária plenária rea
lizada hoje, opinou unanimemente pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva do Projeto de Lei n9 8.390/89, nos termos
do parecer do relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos:

Mendes Ribeiro - no exercício da Presi
dência (art. 76, caput, in fine, do RI), Ber
nardo Cabral, Carlos Vinagre, Harlan Gade
lha, Hélio Manhães, Leopoldo Souza, Osval
do Macedo, Michel Temer, Nilson Gibson,
Plínio Martins, Theodoro Mendes, Renato
Vianna, Rosário Congro Neto, Sérgio Spada,
Tito Costa, Aloysio Chaves, Costa Ferreira,
Dionísfõ·Hage,.Messias Góis, Ney Lopes,
Jorge Arbage, Vilson Souza, Juarez Marques
Batista, Sigmaringa Seixas, Gerson Peres,
Miro Teixeira, Roberto Torres, Ibrahim Abi
Ackel, José Genoíno, Marcos Formiga, Afrí
sio Vieira Lima, Francisco Sales, José Melo,

Jorge Hage, Wagner Lago, Alcides Lima,
Eduardo Bonfim eGonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 14 de setembro de 1989.
-,- Deputado Mendes Ribeiro, no exercício
da Presidência - Deputado Nilson Gibson,
Relator.

PARECER DA COMISSÃO DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

Em 1986, através da Mensagem n9 680, o
Poder Executivo,enviou ao Congresso Nacio
nal o projeto em exame, que reajusta o valor
da pensão concedida, pela Lei n9 3.448, de
5 de novembro de 1958, e modificada pela
Lei n9 6.390, de 9 de dezembro de 1976, à
Justiniana Fleury Passos e revertida à Maria
Nilza Fleuty Passos, filha do ex-Deputado
Edson Junqueira Passos, em quatro vezes o
salário mínimo vigente no País. Estabelece
também que a despesa decorrente da execu
ção da lei correrá à conta dos Encargos Previ
denciáriás da União, recursos sob a super
visão do Ministério da Fazenda.

Nos termos da Resolução n9 6, de 4 de
abril de 1989, a matéria foi remetida à Mesa
para efeito de redistribuição, tendo sido con
siderados não emitidos os pareceres anterior
mente elaborados.

A Exposição de Motivos do Exm9 Sr. Mi
nistro da Fazenda esclarece que a referida
pensão foi instituída inicialmente em Cr$
5.000 (cinco mil cruzeiros antigos) mensais,
posteriormente elevada, em 1976, para duas
vezes o maior salário mínimo vigente no País.
Todavia, a beneficiária solicitou sua atualiza
ção, considerando o valor irrisório da mesma
em comparação com as pensões percebidas
por viúvas de deputados falecidos no exer
cício de seus respectivos mandatos.

Sobre a proposição, já se manifestou a dou
ta Comissão de Constituição e Justiça e Reda
ção, acolhendo-a à unanimidade de seus
membros.

Cabe-nos, conforme preceitua o Regimen
to Interno, apreciá-Ia quanto ao mérito.

11 - Voto do Relator

Houve por bem o Poder Executivo tomar
a iniciativa de enviar o projeto de lei em ques
tão, reajustando o valor da pensão concedida
à filha do ex-DeputaQo Edson Junqueira Pas
sos, procedimento esse que tem sido freqüen
temente adotado em relação a outros bene
fícios similares.

Com efeito, o valor assegurado pela Lei
n9 6.390, de 1976, perdeu seu valor real, cor
roído pela inflação dos últimos dezenove
anos.

Entendemos que do ponto de vista do mé
rito desta Comissão não há óbices a opor
à iniciativa em apreço, ainda mais conside
rando que é o próprio Poder Executivo que
a propõe.

Em face do exposto, votamos pela aprova
ção do projeto.

Sala da Comissão, 25 de abril de 1990. 
Deputado João Carlos Bacelar, Relator.

Adoto o parecer supra. - Deputado Mus· I

58 Demes, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, na
reunião ordinária realizada em 25 de abril
de 1990, opinou, unanimemente, pela Apro
vação do Projeto de Lei n" 8.390/86, que "rea
justa o valor da pensão especial concedida
a Justiniana Fleury Passos e revertida a Maria
Nilza Fleury Passos, filha do ex-Deputado
Edson Junqueira Passos", nos termos do pa
recer favorável do Relator, Deputado João
Carlos Bacellar, lido e subscrito pelo Depu
tado Mussa Demes.

Estiveram presentes os Senhores Deputa
dos: Francisco Dornelles, Presidente; Arnal
do Prieto, Fernando Bezerra Coelho e José
Carlos Grecco, Vice-Presidentes; José Lou
renço, Manoel Castro, Roberto Brant, Irajá
Rodrigues, João Alves, César Maia, José
Costa, João Machado Rollembert, Chagas
Duarte, Simão Sessim, Mussa Demes, José
Elias, Flávio Palmier da Vaiga, Artur Lima
Cavalcanti, Vladimir Palmeira, Expedito
Machado, José Geraldo, Adroaldo Streck,
Paulo Mincarone, Joaquim Sucena, José Ser
ra e Luiz Alberto Rodrigues.

Sala de Comissões, 25 de abril de 1990.
- Deputado Francisco Dornelles, Presidente
- Deputado Mussa Demes, Relator.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 182, DE 1990

(Do Sr. Paulo Paim)

Susta a Instrução Normativa n' 9, de
21 de março de 1990, do Ministro de Esta·
do do Trabalho e da Previdência Social.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Traba
lho, de Administração e Serviço Público
- Art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Fica suspensa a Instrução Nor

mativan'9, de 21 de março de 1990, do Minis
tro de Estado do Trabalho e da Previdência
Social.

Art. 2' Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação.

Art. 3' Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

O Ministro de Estado do Trabalho e da
Previdência Social, ao editar a Instrução Nor
mativa n" 9, de 21 de março de 1990, violou
a liberdade sindical e, por conseguinte, llml).
das manifestações dos direitos fundamentais.
Ao fazer uso das atribuições que lhe são con
feridas pelo art. 87, inciso 11, da Çonstituição
Federal, sob o pretexto de que inexiste regu
lamentação legal para efetuar o registro,.çle
entidade sindical ou profissional, o MilJi*o
incorreu em abuso de poder, ultrapass!iJ1~o

os limites de suas atribuições e desviando..se
das finalidlfdes administrativjas definidas em
lei e exigidas pelo interesse público.

A liberdade de associação profissional ou
sindical inscrita no art. 8', I, da Constituíção

.Federal, constitui-se em uma das modalida~

des dos direitos sociais constitucionalmente
consagrados. Como uma das dimensões dos
direitos fundamentais do homem, "os direi
tos sociais são prestações constitucionais po
sitivas estatais, enunciadas em normas consti
tucionais, que possibilitam melhores condi
ções de vida aos mais fracos, direitos que
tendem a realizar a igualização de situações
sociais desiguais" (José Afonso da Silva, in
Curso de Direito Constitucional, Ed. RT, 9'
edição, pág. 253). Em realidade, os direitos
sociais configuram-se como pressupostos pa
ra a realização concreta dos direitos indivi
duais, notadamente dos hiposuficientes, na
medida em que estabelecem condições mate
riais para a conquista da igualdade real.

Assim, a liberdade de associação profis
sional ou sindical, como uma das manifes
tações dos direitos fundamentais, é inata, in
violável e imprescritível.

A Constituição, ao estabelecer a liberdade
sindical, veda qualquer possibilidade de dis
criminação ou autorização prévia do Poder
Público para o registro de entidade sindical.
De acordo com o ensinamento de Celso Ri
beiro Bastos, "a necessidade de registro no
órgão competente tem caráter meramente
formal, impedido que fica qualquer exame
de mérito" (in Comentários à Constituição
do Brasil, V.2, ·Ed. Saraiva, pág. 512). Mais
adiante, na mesma obra, o mesmo constitu
cionalista acrescenta que "é proibido, pois,
à lei instaurar novas condições para a criação
de sindicatos que não encontrem respaldo na
prÓpria Constituição".

Em nenhum momento, a Constituição Fe
deral dispôs sobre a possibilidade de terceiros
interessados apresentarem impugnação ao
registro de entidade sindical ou profissional,
conforme estabelece a Instrução Normativa
n' 9/90. Ao mesmo tempo, ela preceitua, em
seu item VI, que "as controvérsias surgidas
pela ocorrência de impugnação devem ser di
rimidas entre os diretamente interessados,
pelo Poder Judiciário". Em realidade, o que
o Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado
do Trabalho e da Previdência Social pretende
é se antecipar à regulamentação do inciso
I, do art. 8', da Constituição Federal - que
deverá ser feita por lei aprovada pelo Con
gresso Nacional -, utilizando-se de um ato
administrativo ordinário.

Se em relação ao mérito, a Instrução Nor
mativa n' 9/90 é inconstitucional, em relação
à forma ela não é diferente, desobedecendo
os princípios mais primários do Direito Ad
ministrativo.

Instruções nada mais são do que "ordens
escritas e gerais a respeito do modo e forma
de execução de determinado serviç<;> público,
expedidas pelo superior hierárquico com o
escopo de orientar os subalternos no desem
penho das atribuições que lhe estão afetas
(...) (in Helly Lopes Meirelle~, in Direito Ad
ministrativo BrasileirC5, pág. 154). Trata-se
de ato inferior de mero ordenamento admi
ni$tra.tivo interno. "Por serem internos não
alcançam os particulares nem lhes impõem
conhecimento e observância, vigorando, ape-

nas, como ordens hierárquicas do superior
para o subalterno" (idem).

Somos, pois, pela sustação da Instrução
Normativa n" 9/90.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1990. 
Deputado Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO'CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

.....................·iÍ'fÜLO"ji·················;···
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

····················cAP1TuLo·i·i········..········
Dos Direitos Sociais

..........................................................
Art. 8' É livre a associação profissional

ou sindical, observado o seguinte:
I - a lei não poderá exigir autorização do

Estado para a fundação de. sindicato, ressal
vado o registro no órgão competente, veda
das ao Poder Público a interferência e a inter
venção na organização sindical.

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

..·........········CAPtroLO·'ii..·..···· .. ·..·.. ··
Do Poder Executivo

SEÇÃO IV
Dos Ministros de Estado

Art. 87. Os Ministros de Estado serão
escolhidos dentre brasileiros maiores d~ vinte
e um anos e no exercício dos direitos polí
ticos.

Parágrafo único. Compete ao Ministro de
Estado, além de outras atribuições estabe-
lecidas nesta Constituição e na lei: .

11 - expedir instruções para a execução
das leis, decretos e regulamentos;

·····lNsTRü'çÁONORMATjvA·N~·9·.. ··
DE 21 DE MARÇO DE 1990

O Ministro de Estado do Trabalho e da
Previdência Social, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo arL 87, inciso
lI, da Constituição Federal, e

Considerando a falta de regulamentação
legal para efetuar o registro de que fala o
art. 8·, inciso I da Constituição Federal, bem
como a ausência de expressa competência le
gai ao Ministério do Trabalho e da Previ
dência Social, criado pela Medida Provisória
n9 150 de 15 de março de 1990;

Considerando a extinção do cargo de Mi
nistro do Trabalho, conforme art. 25 da Me
dida Provisória n' 150190,

Resolve:
I - É criado, em caráter provisório, o Ar

quivo de Entidades Sindicais Brasileiras, no
Ministério do Trabalho e da Previdência So
cial, vinculado à Secretaria'Nacional do Tra
balho.
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11 - O pedido de arquivo deverá sú dirigi
do ao Ministro de Estado do Trabalho e da
Previdência Social mediante requerimento,
competindo à entidade requerente satisfazer
os requisitos constitucionais, especiahilente:

-a) apresentação de ata da assembléia de
constituição;

b) cópia dos estatutos;
c) declaração do requerente para efeito do

disposto no artigo 8', inciso 11, da Consit
tuição Federal, indicando a base territorial
que será definida pelos trabalhadores ou em
pregadores interessados;

d) esclarecimento se se trata de criação de
Sindicato novo ou, nos termos previstos pela
CLT art. 571, de desdobramento, de descen
tralização de categoria, de criação de catego
rias diferenciadas previstas no art. 511, § 3'
da CLT, ou de categorias de empresas indus
triais do tipo artesanal de acordo com o art.
574 do mesmo diploma legal;

e) apresentação de certidão do registro da
criação da Entidade, passada por Cartório;

f) apresentação, se houver, do código jun
to à Caixa Econômica Federal.

IH - A partir da publicação no Diário Ofi
cial da União-D.O.U dos pedidos de arqui
vamento de entidades sindicais, terão os ter
ceiros interessados o prazo de 7(sete) dias
para apresentarem impugnação pe~ante a Se
cretaria Nacional do Trabalho/MTPS.

IV - Ficam submetidos a esta Instrução
Normativa, todos os registros expedidos pelo
Ministério do Trabalho sob a égide da Instru
ção Normativa ora revogada.

V - Para fins de adequação dos registros
realizados sob o comando da Instrução Nor
mativa n' 05/90, a publicação da relação ane
xa abre prazo, conforme disposto no item
I1I, para impugnação.

VI - As controvérsias surgidas pela ocor
rência de impugnação devem ser dirimidas
entre os diretamente interessados, pelo Po
der Judiciário.

VII-Na ocorrência de impugnação, os
autos do pedido serão entregues ao reque
rente, independentemente de translado, e,
cópias aos impugnantes.

VIIl- Esta Instrução Normativa entra em
vigor nesta data, revogando a Instrução Nor
mativa 05, de 15 de fevereiro de 1990. 
Antônio Magri.

RELAÇÃO ANEXA A QUE SE REFERE 
O ITEM V, DA

INSTRUÇÃO NORMATIVA N' 09

Despachos da Ministra de Estado do Tra
balho:

I - Registro de entidades sindicais, nos
termos da Instrução Normativa n' 05/90, pu
blicada no D.O.U.de 19-2-90.

-Sindicato de Hotéis, Bares, Restauran-'
tes, e Similares de São Carlos, Descalvado,
Dourado, Ibaté, Ribeirão Bonito e Itirapina
- Ll2 Fls. 109

- Sindicato dos Servidores do Ministério
da Fazenda no Estado do' Paraná - L/2 Fls.
110.

-Sindicato dos Servidores Públicos Civis,
do Grupo Tributação, Arrecadação Fiscali
zação do Ceará - Sintaf - L/2 Fls. 111.

- Sindicato dos Trabalhadores nos Cor
reios e Telégrafos no Estado do Ceará 
Sintect/CE - L/2 Fls. 112.

- Sindicato dos Trabalhadores nas indús
trias de Construção Civil de São Paulo 
L/2 Fls. 113.

Sindicato dos Manequins e Modelos Profis
sionais do Estado de São Paulo - L/2 Fls.
114.

-Sindicatos dos Asslariados, Emprega
dos e Diaristas Rurais da Região Noroeste
do Estado do Paraná - L/2 Fls. 115.

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Alimentação de São José do Rio Pres
to - L/2 Fls. 11.6.

- Sindicato dos Trabalhadores em Servi
ços Públicos do Município de Osasco - L/2
Fls. 117.

-Sindicato dos Vendedores de Jornais e .
Revistas de Campinas - U2 Fls. 118.

- Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em
Radiologia no Estado de São Paulo - Lf2
Fls. 119.

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Carnes e Derivados de Chapecó :-.
L12 Fls. 120.

- Sindicato dos Protéticos Dentários no'
Estado do Paraná - L/2 Fls. 121.

- Sindicato Nacional da Indústria de Ma
térias Primas para Fertilizantes - SINPRI
FERT - L/2 fls. 122.

- Sihdicato dos Tabalhadores em Educa
ção de Goiás - L/2 Fls. 123.

- Confederação Nacional dos Trabalha
dores em Educação - CNTE L/2 Fls. 124

- Federação Nacional dos Advogados 
L/2 Fls. 125.

- Sindicato dos Funcionários e Servidores
do Poder Judiciário do Estado de São Paulo
- L/2 Fls. 126.

- Sindicato dos Trabalhadores na Indús-
tria de Calçados, Bolsas, Luvas e Material
de Segurança e Proteção do Trabalho do Es
tado do Ceará. - L/2 Fls. 127.

- Sindicato dos Empregados em Empre
sas de Asseio e Conservação do Estado de
Santa Catarina - L/2 Fls. 128.

- Sindicato dos Trabalhadores na Movi
mentação de Mercadorias em Geral de Ouri
nhos - L/2 Fls. 129.

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias da Extração do Carvão de Forquilhinha .
- Lf2 Fls. 130.

-Sindicato das Entidades Mantenedoras
de Ensino de Supletivo de São Paulo - L/2
Fls. 131.

-Sindicato das Indústrias Cerâmicas do'·
Estado de Goiás - L/2 Fls. 132.

-Sindicato Estadual dos Profissionais da
Educação do Rio de Janeiro - L/2 Fls. 133.

- Sindicato Federal dos Detetiv,es e Agen-·
tes de Segurança :- L/2 Fls. 134.

- Sindicato dos Empreiteiros de Mão de
Obra e Autônomos da Construção Civil e
do Mobiliário de Caçapava - L/2 Fls. 136.

- Sindicato dos Empreiteiros de Mão de
Obra e Autônomos da Construção Civil de
São José dos Campos - L/2 Fls. 137.

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Fortaleza - Lf2 Fls. 138.

- Sindicato·dos Trabalhadores nas Indús- .
trias de Alimentação de Apucarana/PR 
L/2 Fls. 139.

- Sindicato dos Empregados em Estabele
cimentos Bancários de Guarulhos e Região
- Lf2 Fls. 140.

- Sindicato dos Empregados em Edifícios
Residenciais, Comerciais, Empresas de Com
pra e Venda, Locação e Administração de
Imóveis, Empresas de Turismo, Instituto de
Beleza e Cabelereiros de Senhoras, Conser
vação de Elevadores, Casas de Diversões,
Bailarinas e Dançarinos, Oficiais Barbeiros,
(inclusive Aprendizes, Ajudantes, Manicures
e Empregados nos Salões de Cabelereiros pa
ra Homens), Lustradores de Calçados, Insti
tuições Beneficentes, Religiosas e Filantró
picas, Lavanderia e Similares - L/2 Fls. 141.

- Sindicato dos Empregados no Comércio
Hoteleiro, Restaurantes, Bares, Alimenta
ção ~reparada e Similares de Maringá - L/2
Fls. 142.

- Sindicato dos Servidores Públicos do Es
tado de São Paulo - L/2 Fls. 143.

- Sindicato dos Professores e Auxiliares
de Administração Escolar de Tubarão - L/2
Fls. 144.

- Sindicato dos Empregados em Estabele
cimentos Bancários de Campo Mourão - L/2
Fls. 145.

- Sindicato dos Trabalhadores em Empre
sas de Comunicações Postais Telegráficas e
Similares do Estado do Paraná - L/2 Fls.
146.

- Sindicato Nacional das Cooperativas de
Serviços ~éd~cos :-L/2 Fls. 147.

- Federação dos Trabalhadores nas In
dústrias da. Construção e do Mobiliário nos
Estados de Goiás e Tocantins - Lf2, fls. 148

- Federação dos Trabalhadores nas In
dústrias de Alimentação dos Estados de
Goiás e Tocantins - L/2, fls. 149

- Sindicato dos Empregados em Estabele
cimentos Bancários de Divin6polis e Região
- Lf2, fls. 150.

-Sindicato dos Trabalhadores na Indús-
tria de Cerveja e Bebidas em Geral e de
Águas Minerais do Estado de Goiás - L/2,·
fls. 151.

:-Sindicato dos Empregados no Comércio
de Itapetinga - L/2, fls. 152

- Sindicato dos Profissionais em Acupun
tura, Moxe Bustão, DO-.in e Quiro Prática·
do Estado de São Paulo ..:.- Lf2, fls. 153

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecâniyas e de Material
Elétrico de Jataí - L/2, fls. 154

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús- 
trias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Itumbiara - L/2, fls. 155

- Sindicato dos Servidores Públicos Muni
cipais de Americana - L/2, fls. 156
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- Sindicato dos Fiscais de Contribuições
Previdenciárias de Minas Gerais SINDIFISPI
MG - L/Z, fls. 157

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Energia Elétrica de ltanhaém, Ber
tioga, Guarujá, Litoral Sul e Vale do Ribeira
- L/Z, fls. 158

-Sindicato dos Servidores Remunerados
de Justiça de Primeira Instância do Estado
de Minas Gerais - L/Z, fls. 159

- Federação Interestadual dos Trabalha
dores em Empresa de Radiodifusão e Tele
visão - FITERT - L/Z, fls. 160

- Sindicato dos Trabalhadores em Educa
ção de Roraima'- SINTER - L/Z, fls. 161

- Sindicato dos Empregados em Estabele
cimentos Bancários de Governador Valada
res - L/Z, fls. 16Z

- Sindicato dos Servidores Públicos Muni
cipais de Barretos - L/Z, fls~-163

- Sindicato dos Servidores Públicos Muni
cipais de Franca - L/Z, fls. 164

-Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Químicas e Farmacêuticas de Jaguariúna
- L/Z, fls. 165

- Sindicato dos Trabalhadores na Indús-
tria da Construção de Estradas e Pavimen
tação no Estado de Goiás - L/Z, fls. 166

- Sindicato dos Trabalhadores nas Em
presas de Asseio e Conservação do Estado
de Mato Grosso do Sul - L/Z, fls. 167

- Sindicato dos Trabalhadores do Poder
Executivo de Mato Grosso do Sul - L/Z,
fls. 168

- Sindicato das Empresas de Transportes
de Cargas de Cascavel - L/Z, fls. 169

- Sindicato dos Odontologistas de Santos
- L/Z, fls. 170 .

-Sindicato dos Empregados da Empresa
Brasileira de Côrreios e Telégrafos de São
Paulo - L/Z, fls. 172

- Sindicato do Comércio Lojista do Co
mércio, do Comércio Varejista de Gêneros
Alimentícios, de Maquinismos, Ferragens e
Tintas de Material Elétrico e Aparelhos Ele
trodomésticos de Assis Chateaubriand ~
1IZ, fls. 173

- Sindicato das Indústrias do Vestuário de.
Curitiba -:- L/Z, fls. 174

- Sindicato das Indústrias Metalúrgicas
Mecânicas e de Material Elétrico de Cascavel
- L/Z, fls. 175

- Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Ba-
res e Similares de Cascavel- L/Z, fls. 176

-Sindicato do Comércio Varejista de Me
dianeira - L/Z, fls. 177

- Sindicato do Comércio Atacadista de
Produtos Químicos para Indústria e Lavoura
do Estado do Paraná - L/Z, fls. 178

. -Sindicato dos Servidores Públicos Esta
duais dos Serviços de Saúde e Previdência
Social do Estado do Paraná - L/Z, fls. 179

-Federação Nacional dos Empregados
em Emprésas de Processamento de Dados,
Serviços de Informática e Similares - L/Z,
fls. 180

-Sindicato dos Trabalhadores e Empre
sas Ferroviárias de Juiz de Fora - L/Z, fls.
181

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús-
. trias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas,
de Material Elétrico, Material Eletrônico,
Desenhos Projetos e de Informática de Timó
teo e Coronel Fabriciano - L/Z, fls. 18Z

-Sindicato das Empresas de Transportes
de Cargas de Serra Mansa - L/Z, fls. 183

- Sindicato dos Empregados em Estabele
cimentos de Serviços de Saúde de Francisco
Beltrão - L/Z, fls. 184

- Sindicato Profissional dos Vendedores
Ambulantes do Estado do Paraná - L/Z, fls.
185

- Confederação Nacional dos Auxiliares
de Administração Escolar - CNAEE L/Z,
fls. 186

- Sindicato dos Trabalhadores em Educa-
ção do Estado da Paraíba - L/Z, fls. 187.
. - Sindicato dos TrabalJ1adores nas Indús

trias de Fiação e Tecelagem e Vestuário de
Goioeré, Campo Mourão e Região - L/Z,
fls. 188

- Sindicato dos Empregados no Comércio
Atacadista Varejista, Armazenador, em Tu
rismo e Hospitalidade, de Agentes Autôno
mos e Cartórios de Ipatinga - L/Z, fls. 189

- Federação Nacional dos Desenhistas 
L/Z, fls. 190

- ANDEF - Sindicato Nacional - L/Z,
fls. 191

- Sindicato dos Trabalhadores em Empre
sas Ferroviárias de Conselheiro Lafaiete 
L/Z, fls. 19Z
. -Sindicato dos Trabalhadores no Comér

cio Hoteleiro e Similares de Coronel Fabri
ciano L/Z, fls. 193

- Sindicato dos Trabalhadores no Serviço
Público Municipal de Santa Bárbara - L/Z,
fls. 194

- Sindicato dos Trabalhadores nos Servi
ços Público Municipal de Coronel Fabriciano
- L/Z, fls. 195

-Sindicato dos Camelôs e Vendedores
Ambulantes de Ipatinga - L/Z, fls. 196

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Divinópolis, Carmo do Cajurú
e São Gonçalo do Pará - L/Z, fls. 197

- Sindicato dos Funcionários e Servidores
da Educação SINDIFUSE L/Z, fls. 198

-Sindicato dos Servidores Públicos do
Tribunal Regional Federal, Justiça Federal
e Justiça Militar Federal.no Estado de São
Paulo - L/Z, fls. 199

-Sindicato da Indústria do Arroz, Milho,
Soja e Beneficiamento do Café do Estado
do Paraná - L/Z, fls. ZOO

ENTiDADES SINDICAIS
REGISTRADAS NO LIVRO N° 3

- Sindicato das Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Ponta
Grossa - L/3, fls. 001

-Sindicato do Comér~io Varejista de
Combustíveis Minerais e Aleool do .Oeste e
Sudeste do Estado do Paraná - L/3, fls. 002

- Sindicato do Comércio Varejista de Pro
dutos Farmacêuticos de Cascavel - L/3, fls.
003

- Sindicato das Indústrias do Vestuário de
Apucarana - L/3, fls. 004

-Sindicato da Indústria do Vestuário de
Maringá~ L/3, fls. 005,. , .

- Sindicato das Industnas Metalurglcas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Campo
Mourão - L/3, fls. 006

- Sindicato das Indústrias do Vestuário de
Cascavel - L/3, fls. 007

- Sindicato dos Trabalhadores no Comér
cio de Patos de Minas - L/3, fls. 009.

- Sindicato dos Trabalhadores na Indús
tria de Energia Microelétrica de Uberlândia
- L/3 Fls. 010

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús-
trias de Construção Civil e do Mobiliário de
Belo Oriente, Açucena e Mesquita - L/3
Fls. 011

- Sindicato dos Empregados em Estabele
cimentos de Serviços de Saúde de Contagem
e Betim - L/3 Fls. 01Z

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias da Extração de Madeira e Lenha de Ca
ratinga - L/3 Fls. 013

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Papel, Papelão, Cortiça e Celulose
de João Pessoa - L/3 Fls. 014

- Federação Paulista de Professores FER
PRO - L/3 Fls. 015

- Sindicato dos Empregados nas Indús
trias de Cerâmica para Construção do Muni
cípio de Tijucas - L/3 Fls. 016

- Sindicato dos Trabalhadores em Empre
sas de Telecomunicações, Comunicações
Postais e Telegráficas, Similares e Operado
res de Mesas Telefônicas do Estado do Rio
de Janeiro - L/3 Fls. 017

- Sindicato dos Trabalhadores das Indús~

trias de Fiação e Tecelagem de João Pessoa
- L/3 e Fls. 018

- Sindicato dos Servidores Públicos do
Município de Petrópolis - L/3 Fls. 019

- Sindicato dos Trabalhadores em Trans
portes Rodoviários de Patos de Minas - L/3
Fls.OZO

- Sindicato dos Trabalhadores em Educa
ção do Município de João Pessoa - 113 Fls.
OZI

- Sindicato dos Trabalhadores em Enti
dades Sindicais do Estado de Minas Gerais
- SlTESEMG - L/3 Fls. OZZ

- Sindicato dos Notários e Registradores
de Minas Gerais - L/3 Fls. OZ3

- Sindicato dos Trabalhadores em Educa:
ção do Terceiro Grau no Estado do Mara
nhão - L/Z Fls. 100

- Sindicato dos Tra~)alhadores no Comér
cio de Minérios e Derivados de Petróleo de
Juiz de Fora - L/Z Fls. 103

- Sindicato dos Empregados no Comércio
de São Bento do Sul - L/Z FLS. 135. 
Dorotéa Werneck.

Despachos da Ministr~'de Estado do Tra-'
balho:

I - Registro de Entidades Sindicais, nos
termos da Instrução Normativa no 5/90, publi
cada no DOU de 19-Z-90.
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- Sindicato dos Permissionários em Cen
trais de Abastecimento de Alimentos do Es
tado de São Paulo - Lll Fls. 001

- Sindicato da Micro e Pequena Indústria
do Estado de São Paulo - Lll Fls. 002

- Sindicato dos Servidores Públicos Fede
rais no Distrito Federal - LI! Fls. 003

- Sindicato Nacional dos Servidores na
Educação Federal de 19 e 2· Graus - Lll
Fls. 004

-Sindicato Nacional dos Agentes da Ins
peção do Trabalho - Lll Fls. 005

- Federação dos Trabalhadores em Em
presas de Crédito de São Paulo Lll Fls. 006

- Sindicato dos Trabalhadores em Proces
samento de Dados e Empregados de Empre
sas de Processamento de Dados do Estado
de São Paulo - LI! Fls. 007

- Sindicato dos Funcionários, Servidores
e Empregados Municipais, Ativos, Inativos,
Pensionados e Autárquicos de Bebedouro 
LI! Fls. 008

- Central Geral dos Trabalhadores - Ll1
Fls. 009

- Sindicato dos Trabalhadores na Movi
mentação de mercadorias em Geral de Pau
línia - Lll Fls. 010

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Gráficas de Araçatuba e Região - Ll1
Fls. 011

- Sindicato dos Trabalhadores na Movi
mentação de Mercadorias em Geral e dos
Estivadores e Capatazes de Araçatuba - Ll1
Fls. 012

- Sindicato Nacional de Auditores Fiscais
do Tesouro Nacional - Ll1 Fls. 013

-Federação dos Trabalhadores em Esta
belecimentos de Ensino do Estado de Santa
Catarina - Ll1 Fls. 014

- Sindicato das Microempresas e Empre
sas de Pequeno Porte de Prestação de Servi
ços do Estado de São Paulo - Ll1 Fls. 015

-Sindicato dos Professores de Itajaí 
Lll Fls. 016

- Sindicato dos Auxiliares da Administra
ção Escolar de Itajaí - Ll1 Fls. 017

- Sindicato das Microempresas e Empre
sas de Pequeno Porte de Comércio do Estado
de São Paulo - Lll Fls. 018

-Sindicato Nacional da Indústria de Tre
filação e Laminação de Metais Lll Fls. 019

- Sindicato dos Servidores Públicos do
Município do Rio de Janeiro - Ll1 Fls 020

- Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior - Andes 
Sindicato Nacional - Ll1 Fls. 021

- Sindicato Nacional dos Pilotos da Avia
ção Civil - Lll Fls. 022

- Sindicato dos Advogados do Distrito
Federal - Lll Fls. 023·

- Federação Nacional dos Vigílantes e
Empregados de Empresas de Segurança, Vi
gílância, Transportes de Valores e Similares
- Lll Fls. 024

- Federação Interestadual dos Trabalha-
dores em Empresas de Telecomunicações ,-
UI Fls. 025
. - Sindicato dos Trabalhaàores na Movi

mentação de Mercadorias em Geral de Gua
Iapuava - Ll1 Fls. 026

- Sindicato dos Trabalhadores na Movi
mentação de Mercadorias em Geral de Cam
po Mourão - Ll1 Fls. 027

- Sindicato dos Trabalhadores na Movi
mentação de Mercadorias em Geral de Cas
cavel - Lll Fls. 028

- Sindicato dos Trabalhadores na Movi
mentação de Mercadorias em Geral de
Umuarama - Lll Fls. 029

- Sindicato dos Empregados Rurais de Vi
radouro - Ll1 Fls. 030

- Sindicato dos Empregados Rurais de
Monte Azul Paulista - Ll1 Fls. 031

- Sindicato dos Empregados Rurais de
Guaíra - LI! Fls 032

- Sindicato dos Empregados Rurais de
Itapetininga, Angatuba e Capela do Alto 
Ll1 Fls. 033

- Sindicato dos Empregados Rurais de
Dobrada - LI! Fls 034

- Sindicato dos Empregados Rurais de
Boa Esperança do Sul, Ribeirão Bonito e
Dourado - Ll1 Fls. 035

- Sindicato dos Empregados Rurais de Pi
tangueiras - Lll Fls. 036

- Sindicato dos Empregados Rurais de
Bebedouro - Ll1 Fls. 037

- Sindicato dos Empregados Rurais de
Cajuru - Lll Fls. 038

- Sindicato dos Empregados Rurais de
Cravinhos - Lll Fls. 039

- Sindicato dos Empregados Rurais de
Araraquara - Ll1 Fls. 040

- Federação Nacional dos Enfermeiros
Lll Fls. 041

- Sindicato dos Clubes do Estado do Rio
de Janeiro - Ll1 Fls. 042

- Sindicato Nacional das Empresas de En
genharia Consultiva - SINENCO - Lll Fls.
043

- Sindicato dos Empregados das Empre
sas de Engenharia Consultiva no Estado de
São Paulo - LI! Fls. 044

- Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos
- Ll1 Fls. 045

- Sindicato das Empresas de Refeições
Coletivas do Estado de São Paulo - Lll Fls.
046

- Sindicato dos Servidors do Poder Legis- _
lativo Federal e do Tribunal de Contas da
União - Ll31 Fls. 047

- Sindicato dos Empregados em Empre
sas de Contabilidade do Distrito Federal 
Ll1 Fls. 048

- Federação Nacional dos Trabalhadores
em Empresas de Correios e Telégrafos e Si
milares - Lll Fls. 049

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico no Estado do Espírito Santo - Lll
Fls. 050 .

- Sindicato Nacional dos Aeroportuários
- Lll Fls. 051

- Federação dos Funcionários Públicos
Municipais do EstadO de São Paulo - Ll1
Fls. 052

- Sindicato dos Empregados em Entida
des Sindicais e Órgãos Classistas de Santos

_- Ll1 Fls. 053

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Purificação, Distribuição de Água
e em Serviços de Esgotos de Campo Grande
Ll1 Fls. 054

- SindicatQ Profissional dos Empregados
das Empresas de Segurança e Vigilância de
Santo André e Região - Ll1 Fls. 055

- Sindicato dos Funcionários da Prefeitu
ra Municipal de Viçosa - Ll1 Fls. 056

- Sindicato dos Trabalhadores na Indús
tria de Azeite e Óleos Alimentícios Campo
Grande - Ll1 Fls. 057

- Federação dos Empregados Rurais As
salariados do Estado de São Paulo - Ll1
Fls. 058

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Itatiba - Ll1 Fls. 059

- Central Única dos Trabalhadores - Ll1
Fls. 060

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Itajubá - Ll1 Fls. 061

- Sindicato dos Empregados em Adminis
tração de Consórcios e Congêneres no Estado
de Minas Gerais - LI! Fls. 062

-:- Sindicato dos Empregados nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Extrema - Lll Fls. 063

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas e de Material Elétrico de
Pouso Alegre - Ll1 Fls. 064

- Sindicato dos Empregados no Comércio
de Betim - Ll1 Fls. 065

- Sindicato dos Servidores Públicos Muni
cipais de Ouro Branco - Lll Fls. 066

- Sindicato Profissional dos Funcionários
e Servidores Públicos Municipais de Campo
Mourão - Ll1 Fls. 067

- Federação dos Servidores Públicos do
Rio Grande do Norte - Lll Fls. 068

- Sindicato dos Servidores Públicos Fede
rais no Estado do Rio Grande do Norte
Ll1 Fls. 069

- Confederação dos Servidores Públicos
do Brasil - Ll1 Fls. 070

-Sindicato dos Servidores na Justiça do
Trabalho no Estado de Minas Gerais - Lll
Fls. 071 .

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Nova Lima, Raposos e Rio Acima .
- LI! Fls. 073

- Sindicato dos Profissionais de Quúnica
do Estado de Minas Gerais - Lll Fls. 074

- Sindicato dos Empregados no Comércio
de Contagem - Ll1 Fls. 075

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Araguarí - Ll1 Fls. 076

- Sindicato dos Trabalhadores Federais
em Saúde e Previdência e Assistência Social
em Minas Gerais - Lll Fls. 077

- Sindicato das l!J.dústrias de Tecelagens
de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara
D'Oeste e Sumaré - Lll Fls. 078

- Sindicato dos Professores de Osasco e
Região - Lll Fls. 079

- Sindicato dos Trabalhadores na Indús
tria de Destilação e Refinação de Petróleo
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de São Paulo, São Caetano do Sul, Barceri .
e Guarulhos - Lll Fls. 080

- Sindicato dos Ser\lidores Públicos Fede
rais do Ministério do Trabalho no Estado de
São Paulo - Ll2 Fls. 081

-Federação Nacional das Secretárias e
Secretários - Lll Fls. 082

- Sindicato dos Funcionários Públicos da
Prefeitura Municipal de Guarujá - Lll Fls.
083

- Sindicato dos Servidores Públicos Muni
cipais de Cubatão - SISPUC - Lll Fls. 084

- Sindicato dos Trabalhadores nas Em
presas de Refeições Coletivas e Refeições
Convênio do Estado de São Paulo - Lll
Fls. 85

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Montagem, Manutenção, Estrutura
e Conservação de Linhas Férreas, Ferrovias,
Portos e Estaleiros da Baixada Santista 
Lll Fls. 086

- Sindicato dos Trabalhadores em Empre
sas de Transportes Rodoviários de Cargas Se
cas e Molhadas de São Paulo e Itapecerica
da Serra - Lll Fls. 087

- Sindicato do Comércio Varejista de
Americana - Lll Fls. 088

- Sindicato dos Servidores das Secretarias
de Agricultura, Abastecimento e Meio Am
biente - Lll Fls. 089

- Sindicato dos Membros do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios Lll
Fls.09O

- Sindicato dos Condutores Autõnomos
de Veículos Rodoviários de Campo Mourão
- Lll Fls. 091

- Federação dos Trabalhadores em Em-
presas de Crédito de Minas Gerais - Lll
Fls. 092

- Sindicato dos Trabalhadores em Trans
portes Rodoviários de Araraquara~Lll Fls.
093

- Sindicato dos Trabalhadores em Trans
portes Rodoviários de Passageiros, de Carga
em Geral e Anexos de Niterói - L/I Fls.
094
. - Sindicato do Comércio Varejista de Fei

rantes, de Vendedores Ambulantes, de Fru
tas, Verduras, Flores e Plantas do Estado
do Paraná - Lll Fls. 095

- Sindicato das Sociedades de Advogados
dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro
- Lll Fls. 096

- Sindicato dos Empregados em Empre-
sas de Asseio e Conservação do Estado dó
Amazonas - Lll Fls. 097

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Carnes e Derivados de Campo Gran
de - Lll Fls. 098

- Sindicato dos Trabalhadores em Servi
ços de Solda do Estado do Rio de Janeiro
- Lll Fls. 099

- Sindicato dos Trabahadores nas Empre-
sas Prestadoras de Serviços de Engenharia
de Telecomunicações e Rede Telefônica de
Mato Grosso do Sul - Lll Fls. 100

- Sindicato dos Trabalhadores em Empre
sas de Transportes de Passageiros Urbanos
de Araraquara - Lll Fls. 101

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de Toledo e Região - LlI Fls. 102

-'Sindicato dos Empregados Desenhistas
Técnicos, Artísticos, Industriais, Projetistas
Técnicos, Copistas ,e Auxiliares do Estado
de Mato Grosso do Sul~ Lll Fls. 103

- Sindicato dos Trabalhadores na Indús
tria de Fiação e Tecelagem de Campo Mou
rão - Lll Fls. 104

- Sindicato dos Empregados de Agentes
Autônomos do Comércio e em Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas no Município de Resende - Lll
Fls. 105

- Federação dos Condutores Autônomos
de Veículos Rodoviários do Rio de Janeiro
- Lll Fls. 106

-Sindicato' dos Servidores da Universi-
dade Federal de Viçosa - Lll Fls. 107

- Federação dos Empregados em Empre
sas de Segurança, Vigilância, de Agentes Au
tônomos no Comércio e Empresa de Assesso
ramento - LlI Fls. 108

- Sindicato dos Trabalhadores da Empre
sa de Correios e Telégrafos do Estado do
Rio Grande do Norte - Lll Fls. 109

- SINPRO-ABC - Sindicato dos Profes
sores de Santo André, São Bernardo do Cam
po, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá,
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra - UI
Fls. 111

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de' Campo Mourão - Lll Fls. 112

- Sindicato dos Empregados na Geração,
Transmissão e Distribuição de Eletricidade
do Município de São José do Rio Preto 
SINDILUZ Lll Fls. 113
~ - Sindicato dos Empregados na Geração,
Transmissão e Distribuição de Eletricidade
do Município de Araraquara - Lll Fls. 114

- Sindicato dos Empregados na Geração,
Transmissão e Distribuição de Eletricidade
do Município de Bauru-SINDLUZ - Lll
Fls. 115

- Sindicato dos Empregados nas Empre
sas de Geração, Transmissão e Distribuição
de Eletricidade no Município de Ribeirão
Preto - Lll Fls. 116

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias do Açúcar c do Álcool de Mato Grosso
do Sul - Lll Fls. 117

- Sindicato dos Estabelecimentos de Saú
de do Estado do Rio Grande do Norte 
Lll Fls. 118

- Sindicato dos Profissionais de Processa
mento de Dados de Mato Grosso do Sul 
Lll Fls. 119

- SINPOL - Sindicato dos Policiais Civis
do Distrito Federal - Lll Fls. 120

- Sindicato dos Empregados em Conse
lhos e Ordem de Fiscalização Profissional e
Entidades Coligadas e Afins - Lll Fls. 121

- Federação Interestadual dos Odonto
logistas - Lll Fls. 122

- Sindicato.dos Empregados em Empre
sas de Compra, Venda, Locação e Adminis
tração de Imóveis Residenciais e Comerciais,

Inclusive Empregados em Edifícios - Lll
Fls. 123

- Sindicato dos Trabalhadores em Trans
portes Rodoviários de Uberaba - Lll Fls.
124

-Sindicato do Comércio Varejista Trans
portador e Revendedor de Gás Liquefeito
de Petróleo do Estado de Minas Gerais -
Lll Fls. 125 . .

-Sindicato dos Profissionais de Segurança
do Trabalho do Rio Grande do Norte -SIN
TESE - Lll Fls. 126

- Sindicato do Comércio Varejista de
Ituiutaba - Lll Fls. 127

- Confederação Nacional dos Trabalha
dores nas Indústrias de Alimentação e Afins
- CNTIAA - Lll Fls. 128 .

- Sindicato dos Servidores Civis e Apo-
sentados do Ministério dos Transportes de
Minas Gerais - Lll fls. 129

- Sindicato dos Empregados nas Empre
sas de Geração, Transporte, e Distribuição
de Eletricidade no Município de Campinas
- SINDILUZ - Lll fls. 130

-Sindicato dos Empregados em Estabele-
cimentos de Serviços de Saúde de Campo
Mourão- Lll Fls. 131

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias. de Aliemntação de Cascavel - Lll Fls.
132

- Sindicato dos Trabalhadores na Indús
tria da Construção Civil e do Mobiliário de
Campo Mourão - Lll Fls. 133

-Sindicato do Comércio Varejista Trans
portador e Revendedor de Gás Liquefeito
de Petróleo do Estado de São Paulo ~ UI
Fls. 134

- Confederação Nacional dos Trabalha
dores em Turismo e Hospitalidade - LlI Fls.
135

- SindiCato das Microempresas de Peque
no Porte de Prestação de Serviços do Estado
do Rio de Janeiro - Lll Fls. 136

- Sindicato dos Trabalhadores na Movi
mentação de Mercadorias em Geral de Abe"
lardo Luz - Lll Fls. 137

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de São José do Rio Preto .:... Lll
Fls. 138

-Sindicato do Comércio Varejista Trans
portador e Revendedor de Gás Liquefeito
de Petróleo do Estado do Rio de Janeiro 
LlI Fls. 139

- USI - União Sindical Independente
-Lll Fls. 140

- Sindicato dos Salões de Cabelereiros,
Instituto de Beleza e Similares do Estado do
Paraná - Lll Fls.141
•-Sindicato dos Empregados em Estabele

cimentos Bancários de Campo Mourão - LlI
Fls. 142

- Sindicato dos Servidores Públicos Muni
cipais da Região da Foz do Rio Itajaí - Lll .
Fls. 143

- Sindicato dos Profissionais Assessores,
Executivos e Auxiliares de Administração de
Entidades de Classe Patronais do Estado do
Paraná - LlI Fls. 144
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-Sindicato dos Trabalhadores em Empre
sas Siderúrgicas, Beneficiamento e Transfor
mação do Estado do Espírito Santo - Lll
Fls. 145

- Sindicato dos Representantes Comer
ciais e das Empresas de Representação Co
mercial de São José do Rio Preto - Lll Fls.
146

- Sindicato dos Empregados em Estabele
cimentos Bancários de Toledo e Região 
Lll Fls. 147

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Fiação, Tecelagem, Málharia, Cor
doaria e Similares de Itajaí - STIFRMCSI
-Lll Fls. 148

- Sindicato "dos Trabalhadores em Enti-
dades Sindicais no Distrito Federal - Lll
Fls. 149

- Sindicato dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Paulo - Lll Fls.
150

- Sindicato dos Servidores Públicos Fede
rais no Estado de Pernambuco - Lll Fls.
151

- Sindicato do Comércio Atacadista de
Carvão Vegetal e Lenha do Estado de São
Paulo - Lll Fls. 152

-Sindicato do Comércio Varejista de Ma
terial de Construção, Maquinismo, Ferra
gens, Tintas, Louças e Vidros da Grande São
Paulo - Lll Fls. 153

- Sindicato dos Trabalhadores em Trans
portes Rodoviários de Ourinhos - Lll Fls.
154

- Sindicato dos Trabalhadores na Movi
mentação de Mercadorias em Geral de Goiâ
rua - Lll Fls. 155

- Sindicato Rural de Moreira - Lll Fls.
156

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias da Fabricação do Álcool e do Açúcar
de Ipauçu e Região - Lll Fls. 157

- Sindicato Rural de Chapadão do Sul
- Lll Fls. 158

- Sindicato Rural de Sete Quedas - Lll
Fls. 159.

- Sindicato Rural de Eldorado - Lll FLs.
160

- Sindicato Rural de Mundo Novo - Lll
Fls. 161

- Sindicato Rural de Dois Irmãos do Bu
riti - Lll Fls. 162

- Sindicato dos Empregados no Comércio
de Café em Geral no Estado do Espírito San
to - Lll Fls. 163

-Sindicato Rural de Bataguassu - Lll
Fls. 164

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias da Construção e do Mobiliário de Len
çóis Paulista - Lll Fls. 165

- Sindicato Nacional dos Trabalhadores
na Proteção ao Vôo - Lll Fls. 166

"- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
tria de Brinquedos e Instrumentos Musicais
de Itu - SP Lll FLs. 167

-Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Alimentícias de Lençóis Paulista - Lll
Fls. 168

- Sindicato dos Condutores de Veículos
Rodoviários e Trabalhadores em Transportes

Urbanos de Passageiros de Limeira - Lll
Fls. 169

-Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Alimentação de Xânxerê - SC Lll
Fls. 170

- Sindicato Federação Interestadual dos
Trabalhadores em Transportes Rodoviários
-Lll Fls. 171

- Sindicato Sindicato dos Funcionários do
Departamento de Trânsito do Estado do Rio
de Janeiro - Lll Fls. 172

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias da Pesca de Itajaí - SI Tipi - Lll fls.
174

- Sindicato dos Servidores Municipais de
Araraquara -Lll Fls. 175

- Sindicato dos Servidores e Funcionários
Públicos Municipais de Campos Novos 
SINDCAMPOS - Lll Fls. 176

- Sindicato da Indústria da Panificação e
Confeitaria de Parnaíba - Lll Fls. 177

- Sindicato das Cooperativas de Crédito,
Urbano e Rural de Minas Gerais - Lll Fls.
178

- Sindicato dos Condutores Autônomos
de Veículos Rodoviários de Parnaíba - LlI
Fls. 179

- Sindicato Nacional dos Trabalhadores
de Instituições de Pesquisa Agropecuária e
Florestal - SINPAF - LIl Fls. 180

-Sindicato Federação Paulista dos Auxi
liares de Administraçã Escolar - Lll Fls.
181

- Sindicato Federação Nacional dos Pe
troleiros - Fenape - L 11 Fls. 182

-Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Ópticas e Material Óptico de Petrópolis
- LlI Fls. 183

-Sindicato dos Trabalhadores da Cate-
goria "C" da FEPASA do Estado de São
Paulo e Uberaba, Uberlândia e Araguari do
Estado de Minas Gerais - LlI Fls. 184

- Sindicato dos Empregados Rurais de
Serra Azul - SERSA - Lll Fls. 185

-Sindicato Confederação Nacional dos
Professores - LlI Fls. 186

-Sindicato dos Empregados dos Correios
e Telégrafos do Distrito Federal - SIN
TECT/DF - Lll fls. 187

- Sindicato dos Cirurgiões Dentistas Ser
vidores Públicos Civis no Estado de São Pau
lo - Lll Fls. 188

- Sindicato Federação dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde
de Mato Grosso do Sul - LlI Fls. 189

- Sindicato dos Trabalhadores em Empre
sas de Telecomunicações, Operadores de
Mesas Telefônicas e Telefonistas Particulares
de Campos SINTTEL - Campos - - Lll
Fls. 190

- Sindicato dos Servidores Públicos de
Muriaé - Lll Fls. 191

- Sindicato dos Empregados em Estabele
cimentos de Saúde de Parnaíba - Lll Fls. "
192 "

- Sindicato dos Trabalhadores em Estabe
lecimentos de Ensino no Estado do Mato
Grosso do Sul - Lll Fls. 193

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material

Elétrico do Estado de Pernambuco - Lll
Fls. 194

- Sindicato dos Servidores Públicos Muni
cipais de Poços de Caldas - Lll Fls. 195

- Sindicato dos Empregados no Comércio
do Rio de Janeiro - Lll Fls. 196

- Sindicato dos Servidores Públicos Esta
duais do Ceará - SINSECE Lll Fls. 197

- Sindicato dos Trabalhadores da Empre
sa Brasileira de Correios e Telégrafos de Ser
gipe - SINTECO-SE - Lll Fls. 196

- Sindicato do Comércio Varejista de Flo
res e Plantas Ornamentais do Estado de São
Paulo - Lll Fls. 199

- Sindicato das Microempresas e Empre
sas de Pequeno Porte do Comércio do Estado
do Rio de Janeiro - Lll Fls. 2DO

ENTIDADES SINDICAIS
REGISTRADAS NO LIVRO N0 02

- Sindicato dos Empregados em Turismo,
Hospitalidade, Hotéis, Bares, Restaurantes
e Similares de Maringá - Ll2 Fls. DOI

-Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias da Construção e do Mobiliário de Poços
de Caldas - Ll2 Fls. D02

- Sindicato dos Empregados em Serviços
de Saúde de Poços de Caldas - Ll2 Fls. 003

- Sindicato dos Trabalhadores Públicos
na Área de Saúde do Amazonas- Ll2 Fls.
004

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Joalheria e Lapidação de Pedras Pre
ciosas do Município de Petrópolis - L12 Fls.
005

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Fiação, Tecelagem, Confecções e
Roupas e Calçados de Divinópolis, São Gon
çalo do Pará, e Nova Serrana - L12 Fls.
006

- Sindicato dos Trabalhadores em Trans
portes Rodoviários de Jaboticabal - Ll2 Fls.
007

- Sindicato de Empregados em Empresas
de Segurança e Vigilância e Vigias de Umua
ramà - Ll2 Fls. 008

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
"trias de Artefatos de Borracha de Cotia e
Região - Ll2 Fls. 009

- Sindicato dos Microempresários do Es
tado do Rio Grande do Sul - L/2 Fls. 010

-Sindicato dos Empregados Rurais de
Batatais - Ll2 Fls. 011

- Sindicato dos Empregados Rurais de
Sertãozinho - Ll2 Fls. 012

- Sindicato dos Empregados Rurais de
Barrinha e Pradópolis - Ll2 Fls. 013

- Sindiéato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Massas Alimentícias, Biscoitos, Azei
te e Óleos Alimentícios, Panificação e Con
feitaria, Produtos de Cacau e Balas, Laticí
nios e Produtos Derivados de Açúcar, Carnes
e Derivados ee Morro Agudo - SP - Ll2
Fls. 014

- Sindicato dos Empregados no Comércio
de Palmeira dos índios - Ll2 Fls. OIS

- Sindicato dos Empregados no Comércio
de Penedo - Ll2 Fls. 016
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- Sindicato dos Empregados no Comércio
de Arapiraca - Ll2 Fls. 017

-Sindicato dos Empregados em Empre
sas de Compra, Venda, Locação, Manuten
ção, Asseio, Conservação e Administração
de Imóveis - Ll2 Fls. 018

- Sindicato das Indústrias de Calçados,
de Solado Palmilhado, de Luvas, Bolsas e
Peles de Resguardo e Material de Segurança
e Proteção ao Trabalho do Estado de Per
nambuco - Ll2 Fls. 019

- Sindicato dos Transportadores Rodo
viários Autônomos de Bens do Estado de
Sergipe - Ll2 Fls. 021

- Sindicato dos Trabalhadores em Insti
tuições de Ensino Superior no Estado de Ser
gipe - Ll2 Fls. 022

-Sindicato dos Portuários no Estado de
Sergipe - Ll2 Fls. 023

- Sindicato dos Empregados da Empresa
Brasileira de Correios e 'Telégrafos de São
José do Rio Preto - Ll2 Fls: 024

- Sindicato dos Empregados do Comércio
de Itumbiara - Ll2 Fls. 025

- Sindicato dos Servidores dos Estabeleci
mentos Estaduais de Ensino do Paraná 
Ll2 Fls. 026

- Sindicato dos Trabalhadores no Comér
cio de Minério e Derivados de Petróleo de
Muriaé - Ll2 Fls. 027

- Sindicato dos Servidores e Funcionários
Públicos Municipais de Chapecó e Oeste Ca
tarinense - Ll2 Fls. 028

- Sindicato dos Trabalhadores das Indús
trias de Confecção Feminina e Moda Íntima
de Fortaleza - Ll2 Fls. 290

- Sindicato dos Trabalhadores em Trans
portes Rodoviários de Cargas do Estado da
Bahia - Ll2. 030

- Sindicato dos Empregados em Estabele
cimentos Bancários de Jundiaí e Região 
Ll2 Fls. 031

- Sindicato dos Empregados da Empresa
Brasileira de Correios e Telegráfos da Dire
toria Regional Sincotel - Goiás - GO 
Ll2 Fls. 032 - Sindicato dos Portuários de
Ondeias - BA - Ll2 Fls. 033

- Sindicato dos Servidores do Poder Judi
ciário do Estado do Paraná - SINDIJU 
Ll2 Fls. 034

-Sindicato Patronal dos Criadores de
Aves do Estado de Santa Catarina - Ll2
Fls. 035

- Sindicato dos Trabalhadores do Serviço
Público Municipal de Campinas - Ll2 Fls.
036

- Sindicato dos Trabalhadores na Avicul
tura no Estado do Ceará - Sintace - Ll2.
Fls. 037

- Sindicato dos Advogados 1:le São Paulo
-Ll2 Fls. 038

- Federação dos Sindicatos de Servidores
Públicos no Estado de São Paulo - Ll2 Fls.
39 .

- Sinàicato dos Funcionários da Assem
bléia Legislativa do Estado de São Paulo -
Ll2 Fls 40 .

- Sindicato dos Trabalhadores do Serviço
Público Federal no Estado do Ceará - Sint
sep -CE -Ll2 Fls. 41

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Gráficas, Jornais e Revistas de Santo
André, São Bernardo do Campo, São Cae
tano do Sul, Diadema Mauá, e Ribeirão Pires
-Ll2F1s.42

- Sidicato dos Empregados no Comércio
Hoteleiro e Similares de Teresópolis - L/2
Fls. 43

-Sindicato dos Empregados em Empre
sas de Segurança e Vigilância no Estado de
Alagoas - Ll2 Lfs. 44

- Sindicato dos Trabalhadores Federais
em Saúde e Previdência Social no Estado do
Ceará - Sinprece - Ll2 Fls. 45

- Sindicato dos Trabalhadores em Educa
ção de 1· e 2. Graus do Estado do Amazonas
- Sinteam - Ll2 Fls. 46

- Sindicato dos Assalariados Rurais da
Campo Mourão e Região - LJ2 Fls. 47

- Sindicato dos Peritos Criminais do Esta
do de São Paulo - Sindcresp - Ll2 Fls.
48

- Sindicato dos Fisioterapeutas e Tera
peutas Ocupacionais do Ceará - Ll2 Fls.
49

- Sindicato dos Diretores Agentes do Ser
viço Civil e Executivos Públicos do Estado
de São Paulo - Ll2 Fls. 50

- Sindicato dos Trabalhadores Públicos
Federais da Saúde e Previdência Social do
Estado de Pernambuco - Sindsprev - Ll2
Fls. 51

- Sindicato dos Trabalhadores da Educa
~ão de Alagoas - Ll2 Fls. 52

- Sindicato dos Servidores da Fundação
de Ação Social do Paraná - Ll2 Fls. 53

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Químicas, Farmacêuticas e Cosméticas
de Americana, Santa Bárbara D'Oeste e Li
meira - Ll2 Fls. 54

- Sindicato da Indústria de Reparação de
Veículos e Acessórios do Estado de Pernam
buco - Sindipera - Ll2 Fls. 55

-Sindicato dos Empregades em Entida
des de Serviço Social e Aprendizado Profis
sional· Mantidos pelo Comércio no Estado
de São Paldo - Sesap - Ll2 Fls. 56

- Sindicato dos Servidores Públicos Fede
rais na Área de Ciências e Tecnologia do
Vale do Paraíba - Ll2 Fls. 57

- Sindicato dos Trabalhadores na Indús
tria da Confecção de Roupas de Londrina
-Ll2Fls.58

-Sindicato dos Servidores da Sétima Re-
gião da Justiça do Trabalho - Sindissétima
-Ll2Fls.59

-Sindicato dos Trabalhadores do Muni-
cípio de Goiânia - Ll2 Fls. 60

- Sindicato dos Empregados no Comércio
Hoteleiro e Similares de São Paulo - Ll2
Fls. 61

- Sindicato dos Empregados em Entida
des Sindicais e Órgãos Classistas do Estado
de São Paulo - Ll2 Fls. 62

-Federação Interestadual dos Emprega
dos em Turismo e Hospitalidade dos Estados
do Maranhão e Piauí - Ll2 Fls. 63
. :::.... Sindicato dos Trabalhadores em Empre
sas de Comunicação Postal, Telégrafos e Si
milares da Região do Vale da Paraíba e Lito-

ral Norte do Estado de São Paulo - Sind
copts - Ll2 Fls. 64

- Sindicato dos Trabalhadores em Trans
portes Rodoviários de Apucarana - Ll2 Fls.
65

- Sindicato dos Trabalhadores nos Servi
ços Portuários dos Portos do Estado do Mara
nhão - Ll2 Fls. 66

- Sindicato. dos Trabalhadores nas Indús
trias de Carnes, Laticínios e Derivados do
Estado do Maranhão - Ll2 Fls. 67.

-Sindicato dos Servidores na Justiça do
Trabalho no Estado de Santa Catarina - Ll2
Fls. 068

-Sindicato dos Trabalhadores.em Hospi
tais, Clínicas Médicas e Odontológicas, La
boratórios de Análises Clínicas, Banco de
Sangue, Filantrópicos e Privados no Estado
do Espírito Santo - Ll2 Fls. 069

- Sindicato dos Químicos do Estado do
Espírito Santo - Ll2 Fls. 070

- Sindicato das Secretárias do Estado do
Espírito Santo - SINDSEC Ll2 Fls. 071

-Sindicato dos Garçons, Barmen e Mai
tres do Estado do Rio de Janeiro - Ll2 Fls.
072

-'Sindicato dos Técnicos Industriais de
Nível Médio (2· Grau) do Estado de Alagoas
- SINTEC - AL - Ll2 Fls. 073

- Sindicato Nacional dos Trabalhadores
em Institutos e Fundações Públicas Feder~is
de Pesquisas Estatísticas e Geográficas - Ll2
Fls. 074

-Sindicato União dos Servidores do Po
der Judiciário Estadual no Estado de São
Paulo - Ll2 Fls. 075 .

- Sindicato dos Empregados no Comércio
Hoteleiro e Similares de Imperatriz - Ll2
Fls. 076

- Sindicato dos Servidores Públicos Muni
cipais de Ouro Branco - MG - LI]; Fls.
077

- Sindicato dos Empregados em Estabele
cimento Gráfico de Umuarama - Ll2 Fls.
078

- Federação dos Trabalhadores nas In
dústriasMetalúrgicas, Mecânicas e de Mate
rial Elétrico no Estado de Goiás e Distrito
Federal - Ll2 Fls. 079

- Sindicato dos Servidores Públicos Civis
e Administrativos da Administração Direta
do Poder Executivo do Espírito Santo - Ll2
-Fls. 080

- Federação dos Empregados em Estabe-
lecimentos Bancários, Créditos e Seguros nos
Estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre
- LJ2 Fls. 081

- Sindicato dos Trabalhadores na Indús-
tria de Cimento, Cal e Gesso do Distrito Fe
deral - Ll2 Fls. 082

-Sindicato dos Delegados de Polícia do
Distrito Federal (SINDEPOIDF) LJ2 Fls. 083

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Químicas e Farmacêuticas de Bauru e
Região - LJ2 Fls. 084

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Material Plástico de Jundiaí e Região
- Ll2 Fls. 085
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-Sindicato dos Servidores Públicos Muni
. cipais de São José dos Campos -.L!2 Fls.
086

-Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias da Alimentação de Criciúma (! Região
'-Ll2 Fls. 087

- Sindicato dos Funcionários e Servidores
da Prefeitura Municipal de Campo Grande
- Ll2 Fls. 088

- Sindicato das Indústrias de Serrarias,
Carpintarias, Tanoarias, Marcenarias, Ma
deiras Compensadas, Laminadas, Aglomera
das e Chapas, de Fibras de Madeiras de Ibira
ma - Ll2 Fls. 089

- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Guará - Ll2 Fls. 090

-Sindicato dos Administradores de Mato
Grosso do Sul - Ll2 Fls. 091

-Sindicato Profissional do Comércio Va
rejista de Fernandópolis - Ll2 Fls. 092

- Sindicato dos Servidores Municipais de
Paranaíba - Ll2 Fls. 093

- Sindicato dos Trabalhadores em Vigi
lância de Barretos e Região - Ll2 Fls. 094

-Sindicato dos Trabalhadores nos Cor
reios e Telégrafos do Mato Grosso do Sul
- Ll2 Fls. 095

-Sindicato dos Empregados em Entida-
des Sindicais de Curitiba - Ll2 Fls. 096

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias da Construção de Estradas', Pavimen
tação, Obras de Terraplenagem em Geral
(Pontes, Portos, Barragens, Aeroportos, Hi
drelétricas, e Engenharia Consultiva) do Es
tado do Paraná - Ll2 Fls. 097

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Químicas e de Fertilizantes do Vale da
Ribeira - Ll2 Fls. 098

- Sindicato dos Trabalhadores das Em
presas de Classificação de Produção de Ori
gem Vegetal, Armazenagem e Comerciali
zação do Estado do Maranhão - Ll2 Fls.
099

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias do Vestuário de Santo André, São Ber
nardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá,
Ribeirão Pires - Ll2 Fls. 101

- Sindicato dos Empregados no Comércio
Hoteleiro e Similares da Grande Florianó
polis - Ll2 Fls. 102

- Sindicato dos Trabalhadores na Indús
tria de Exploração, Perfuração, Extração e
Produção de Petróleo nos Municípios de São
Mateus, Linhares, Conceição da Barra e Ja
guaré - Ll2 Fls. 104

- Sindicato dos Auxiliares de AdminisJra
ção Escolar do Estado do Espírito Santo Ll2
Fls. 105

-Sindicato dos Trabalhadores na Movi
mentação de Mercadorias em Geral de Ara
raquara Ll2 Fls. 106

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Químicas e da Fabricação do Álcool de
Paraguaçu Paulista e Região - Ll2 Fls. 107

- Sindicato dos Trabalhadores na Movi
mentação de Mercadorias em Geral de Piraci
caba L/2 Fls. 108

II - Torna sem efeito os despachos publi
cados no DOU de 6-3-90, páginas 4321 e 4322..

- Dorothéa Werneck
Despacho da Ministra de Estado do Tra

balho
I - Registro de Entidades Sindicais, nós

termos da Instrução Normativa n" 05/90, pu
blicada no DOU de 19-2-90.

-Sindicato dos Trabalhadores em Educa
ção do Terceiro Grau no Estado do Mara
nhão - Ll2 Fls. 100

- Sindicato dos Trabalhadores no Comér
cio de Minérios e Derivados de Petróleo de

.Juiz de Fora - Ll2 Fls. 103
- Sindicato dos Empregados em Estabele

cimentos Bancários de Divinópolis e Região
- Ll2 Fls. 150

- Sindicato dos Cabeleireiros, Barbeiros,
Manicures, Esteticistas e Maquiadores do Es
tado da Paraíba - Ll3 Fls. 024

-Sindicato das Empresas de Refeições
Coletivas do Estado de Minas Gerais Ll3 Fls.
025

- Sindicato dos Empregados em Estabele
cimentos de Serviços de Saúde de Campina
Grande - Ll3 Fls. 026

- Sindicato dos Empregados em Estabele
cimentos de Srviços de Saúde de São José,
Biguaçu e Palhoça/SC - Ll3 Fls. 027.

- Sindicato dos Empregados em Estabele
cimentos Bancários de Belo Horizonte e Re
gião - Ll3 Fls. 028.

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico do Rio Grande do Sul - Ll3 Fls.
029.

- Sindicato dos Empregados em Estabele
cimentos de Serviços de Saúde de Rio do
Sul- Ll3 Fls. 030.

- Sindicato dos Servidores Públicos Fede
rais em Saúde e Previdência Social do Estado
do Paraná - Sindprevs. Ll3 Fls. 031.

- Sindicatos das Indústrias Cerâmicas do
Estado de Goiás - Ll2 Fls. 132.

-Sindicato dos Empregados nas Empre
sas de Refeições Coletivas de São Paulo 
Ll3 Fls. 033.

- Sindicato dos Trabalhadores em Trans
portes Rodoviários de Belo Horizonte, Mes
quita, Açucena, Virginópolis, Gunhães e Sa
binópolis - Ll3 Fls. 034.

- Federação Interestadual dos Estabeleci
mentos de Ensino da Região Norte -'- Finem!
Norte - Ll3 Fls. 039.

- Federação Interestadual dos Estabeleci,
mentos de Ensino do Sul-Sudeste - Finem!
Sul-Sudeste - Ll3 Fls. 040.

- Federação Interestadual dos Estabeleci
.mentos de Ensino do Centro-Oeste - Finem!
Centro-Oeste - Ll3 Fls. 041.

- Federação Interestadual dos Estabe)eci
mentos de Ensino da Região Nordeste --!- Fi-
nemlNordeste Ll3 Fls. 042. '

-Confederação Nacional dos Estabeleci
mentos de Ensino - Confenen - 113 Fls.
003.

- Sindicato dos Empregados no Comércio
de Belo Horizonte e Região Métropolitana
Ll3 Fls. 44.

- Sindicato dos Empregados em Estabele
cimentos Bancários de Patos de Minas e Alto
Paranaíba - Ll3Fls. 045.

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Alimentação de Rio Verde - Ll3 Fls.
046.

- Sindicato dos Empregados de Agentes
Autónomos do Comércio e em Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações, Pes
quisas e de Serviços Contábeis de São Paulá
- Ll3 Fls. 047.

- Sindicatos dos Empregados de Coope-
rativas de Produção, Compra e Venda em
Comum do Estado de São Paulo - Ll3 Fls
048.

-Sindicatos dos Empregados de Agentes
Autónomos do Comércio e em Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações, Pes
quisas e Serviços Contábeis de Lins Ll3 Fls.
049.

-Sindicato dos Trabalhadores da Funda
ção Ezequiel Dias - Ll3 Fls. 050.

- Sindicato dos Trabalhadores em Empre
sas de Comunicações Postais, Telegráficas e
Similares da Região do Litoral Centro-Sul
do Estado de São Paulo - Ll3 Fls. 51.

- Sindicato dos Servidores Públicos Muni
cipais de Belo Oriente Ll3 Fls. 052.

- Sindicato dos Servidores do Governo do
Distrito Federal-SSG-DF Ll3 Fls. 056.

- Sindicato dos Empregados em Estabele
cimentos de Serviços de Saúde de Poços de
Caldas Ll3 Fls. 058.

- Sindicato dos Trabalhadores na Empre
sa Brasileira de Correios e Telegráficos e Si
milares do Estado do Rio de Janeiro - Ll3
Fls. 059.

- Sindicato dos Empregados nas Indús
trias de Alimentação de Umuarama - Ll3
Fls. 060.

- Sindicato Estadual dos Profissionais da
Educação do Rio de Janeiro - SEPE/RJ 
Ll3 Fls. 061.

-Sindicato Nacional dos Taxistas - Ll3
Fls. 062.

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Gráficas de Maringá - Ll3 Fls. 063.

-Sindicato. dos Condutores de Veículos
e Trabalhadores em Transportes Rodoviários
de Barretos - Ll3 Fls. 064.

- Sindicato dos Trabalhadores Federais
em Saúde e Previdência Social - Sindprev/
DF Ll3 Fls. 06~.

- Sindicato dos Oficiais Eletricistas e Tra
balhadores na Indústria de Instalações Elétri
cas, Hidráulicas, Gás e Sanitárias do Paraná
- Ll3 Fls. 066. .

- Sindicato dos Camelós do Estado de Mi-
nas Gerais - Ll3 Fls. 067.

-Sindicato dos Servidores Públicos Fede
rais do Estado de Minas Gerais Sindsep/MG
-Ll3 Fls. 075.

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús-
trias de Extração de Mármore, Calcário e
Pedreiras de Matozinhos, Prudente de Mo
rais e Pedro Leopoldo Ll3 Fls. 079.

- Sindicato dos Servidores da Prefeitura
Municipal de Alfenas - Ll3 Fls. 081.

- Sindicato dos Servidores Públicos Muni
cipais de Belo Horizonte - Ll3 Fls. 083.

- Sindicato dos Trabalhadores na Indús
tria da Construção Civil e do Mobiliário de I
Alfenas - Ll3 Fls. 084.
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- Sindicato dos Trabalhadores nas Prefei
turas Municipais da Região Norte Metropo
litana da Grande Belo Horizonte - Ll3 Fls.
085.

- Sindicato dos Trabalhadores em Estabe
lecimentos de Serviço de Saúde de Alfenas
Ll3 Fls. 086.

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais
Elétricos de Alfenas Ll3 Fls. 087.

- Federação Gaúcha de Associações e En
tidades Sindicais dos Servidores Públicos Fe
derais - Ll3 Fls. 088.

- Sindicato das Empresas de Transporte
de Carga de Araraquara e Região - Ll3 Fls.
089.

- Federação das Empresas de Transporte
de Carga do Estado de São Paulo - Ll3 Fls.
090.

-Sindicato dos Trabalhadores na Empre
sa de Correios e Telegráfos do Estado de
Minas Gerais - Ll3 Fls. 091.

-Sindicato das Empresas de Taxi, Loca
ção de Taxis e de Automóveis do Município
de São Paulo - Ll3 Fls, 092.

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Fiação e Tecelagem de Alfenas 
Ll3 Fls. 093.

-Sindicato das Indústrias de Joalheria,
Ouriversaria, Lapidação de Pedras Preciosas
e Relojoaria no Estado de Minas Gerais 
Ll3 Fls. 094.

- Sindicato das Empresas de Transportes
de Passageiros por Fretamento e para Turis
mo de São Paulo, Osasco, Guarulhos, Itape
cirica da Serra, Carapicuíba e Taboão da Ser
ra - Ll3 Fls. 095.

- Sindicato dos Trabalhadores da Empre
sa Brasileira de Correios e Telegráfos da Di
retoria Regional da Bahia - L/3 Fls. 096.

- Sindicato dos Servidores Públicos da Su
cam de Cascavel e Região - Ll3 Fls. 097.

-Sindicato dos Empregados em Condo
mínios e Edifícios de Ribeirão Preto - L/3
Fls. 098.

- Sindicato dos Servidores do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Mi
nas Gerais L/3 Fls. 099.

- Sindicato da Indústria de Instalação e
Manutenção da Rede, Equipamentos e Siste
mas de Telecomunicações do Estado de São
Paulo - L/3 Fls. 100.

- Sindicato dos Trabalhadores do Serviço
Público Municipal de Salto Ll3 Fls. 101.

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Material Plástico de Manaus - Ll3
Fls. 102.

- Sindicato dos Trabalhadores do Serviço
Público Federal no Estado do Rio de Janeiro
Ll3 Fls. 103.

- Sindicato dos Trabalhadores de Educa
ção do Estado da Bahia Ll3 Fls. 104.

- Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Artefatos de Borracha da Cidade de
Feira de Santana - L/3 Fls. 105.

- Sindicato dos Empregadores Domésti
cos do Estado do Rio de Janeiro - Ll3 Fls.
106.

- União Sindical de Patos de Minas 
USP ---..,. Ll3 Fls. 107.

- Sindicato dos Empregados em Estabele
cimentos de Serviços de Saúde de Coronel
Fabriciano, Ipatinga e Timóteo - L/3 Fls.
106. - Dorothea Werneck.

Registro de Entidades sindicais nos termos
da instrução Normativa nO 05/90, publicada
no DOU de 19-2-90.

Processos deferidos:
1-24000.992086/90 - Sindicato dos Ser

vidores Públicos Municipais de Bauru.
2 - 24000.002087/90 - Sindicato dos Tra

balhadores e Condutores em Empresas de
Transportes .Rodoviários Passageiros Muni
cipais e Intermunicipais de Bauru e Região.

3 - 24000.002076/90 - Sindicato dos Em
pregados no Comércio Hoteleiro e Similares
de Piracicaba e Águas de São Pedro.

4- 24000.002084/90 - Sindicato ,dos Em
pregados da Empresa Brasileira de .Correios
e Telegráfos. •

5 - 24000.002083/90 - Sindicato da In
dústria de Alimentação de Bauru.

6 - 24000.002079/90 - Sindicato dos Em
pregados no Comércio Hoteleiro, Restauran
tes, Bares e Similares de Bauru.

7 - 24000.002081190 - Sindicato das Em
presas Contábeis e Contabilistas de Maríli.1.

8 - 24000.002085/90 - Sindicato dos Tra
balhadores na Empresa de Correios e Tele
grágos.

9 - 24000.002080/90 - Sindicato dos Tra
balhadores nas Indústrias de Alimentação de
São José do Rio Preto.

10 - 24000.002082/90 - Sindicato dos
Servidores Públicos do Departamento de Es
tradas de Rodagem.

11 - 24000.002089/90 - Sindicato dos Ge
rentes, Sub-Gerentes, Assistentes de Gerên
cia e Cargos de Chefia nos Bancos, Finan
ceiras, Cooperativa de Crédito Mútuo, Cor
retora de Valores no Estado de São Paulo.

12 - 24000.002020/90 - Sindicato dos
Hotéis, Lanchonetes, Restaurantes, Bares e
Similares de Tupã-SP.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 219, DE 1990

(Do Sr. Adylson Motta)

Altera dispositivo do Regimento Inter·
no.

(À Mesa).

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. I' O inciso VI do Regimento Inter

no passa a ter a seguinte redação:

"VI - designar Relatores e Relato
res-substitutos, mediante sorteio, e dis
tribuir~lhes a matéria sujeita a parecer,
ou avocá-la, na sua falta;"

Justificação

A presente proposição tem por objetivo
tornar a distribuição das matérias nas Comis
sões a mais transparente possível, evitando-se
pairar sobre a figura do Presidente da Comis
são qualquer dúvida quanto à sua imparcia
lidade.

Sala das Sessões, 3 de maio de 1990. 
Deputado Adylson Motta.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

-RESOLUÇÃO N" 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câma·
ra dos Deputados.

TÍTULO II
Dos Órgãos da Câmara

CAPÍTULO IV
Das Comissões

Seção IV
Da Presidência da Comissões

Art. 41. Ao Presidente de Comissão
compete, além do que lhe for atribuído neste
regimento, ou no Regulamento das Comis
sões:

VI - designar Relatores e Relatores-Subs
titutos e distribuir-lhes a matária sujeita, ou
avocá-Ia, nas suas faltas;

PROJETO DE LEI N' 4.951, DE 1990
(Do SR. José Carlos Coutinho)

Dispõe sobre a criação do Consemt 
Conselho Nacional de Segurança e Medi·
cina do Trabalho, altera o Regulamento
da Inspeção do Trabalho e o Capítulo
V do Título 11 da CLT - Consolidação
das Leis do Trabalho, relativos à Segu·
rança e Medicina do Trabalho.

(Apense-se ao Projeto de Lei n" 2.098,
de 1989)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Cabe ao Ministério do Trabalho

a criação de um Conselho Nacional de Segu
rança e Medicina do Trabalho (COnsemt),
que terá como competência a elaboração e
aprovação da Política Nacional de Segurança
e Medicina do Trabalho e das Normas relati
vas à Segurança, Higiene e Medicina do Tra
balho.

I - O Consemt - será formado por 21
membros: 5 representantes do Governo.Fe
deral; 5 representantes dos empregadores; 5
representantes dos empregados e 6 represen
tantes dos Profissionais de Segurança, Higie
ne e Medicina do 1rabalho; todos indicados
por suas representações, cabendo ao Minis
tério do Trabalho a presidência do Consemt.

II - Os intergrantes do Consemt exerce
rão essa atividade sem remuneração, sendo
que as despesas por estes realizadas serão
custeadas pelo Mtb, conforme disporá o esta
tuto do Consemt.

III - Estabelecer, no prazo máximo de
180 dias, a contar da publicação desta lei,
a criação do Conselho Nacional de Segurança
e Medicina do :rrabalho - Consemt.
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IV - As demais atribuições, regras de fun
cionamento e situações de trabalho serão es
tabelecidas pelo Estatuto do Consemt.

Art. 2" O item, do 2' artigo do Capítulo
II do Regulamento da Inspeção do Trbalho,
do Decreto n" 55.841, de 15 de março de
1965, passa a vigorar com a seguinte redação:

"1I - De execução, os Agentes da Inspe
ção do Trabalho a saber.

a) Fiscais do Trabalho;
b) Médicos do Trabalho, quando no efe

tivo exercício de funções de inspeção da igie
ne e medicina do trabalho;

c) Engenheiros de Segurança do Trabalho,
quando no efetivo exercício de funções de
inspeção da higiene e segurança do trabalho;

d) Assistentes Sociais, quando no efetivo
exercício de funções do trabalho das mulhe
res e menores;

e) Agentes de Higiene e Segurança do Tra
balho, aqui compreendido o Técnico de Segu
rança do Trabalho, quando no efetivo exer
cício de funções auxiliares de inspeção do
trabalho."

Art. 3" O Capítulo V, do Título II da
CLT - Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto - Lei n' 5.452, de
1" de Maio de 1943, passa a vigorar com a
seguinte redação:

CAPÍTULO V
Da Segurança e Medicina do Trabalho

SEÇÃO I
Das Disposições Gerais

Art. 154. O disposto neste capítulo, rela
tivamente à Segurança, Higiene e Medicina
do Trabalho, deverá ser observado em todos
os locais de trabalho, nas empresas públicas
privadas, nos órgãos públicos da administra
ção direta ou indireta e do Poderes Legis
lativo e Judiciário, que possuam empregados
regidos pela CLT - Consolidação das Leis
do Trabalho.

Parágrafo único. A observância, em to
dos os locais de trabalho, do disposto neste
capítulo, não desobriga as empresas do cum
primento de outras disposições que, com rela
ção à matéria, sejam incluídas em códigos
ou regulamentos pertinentes à matéria, dos
Estados ou Municípios em que se situem os
respectivos estabelecimentos, bem como
aqueles oriundas de Conveção e Acordos Co
letivos de Trabalho, desde que não contra
riem o disposto neste capítulo.

Art. 155. Compete ao Mtb, visando à re
dução dos riscos inerentes do trabalho:

I - Expedir as normas relativas à Segu
rança, Higiene e Medicina do Trabalho, ela
boradas e aprovadas pelo Conselho Naciortal·
de Segurança, Higiene e Medicina do Traba
lho (Consemt).

II -Coordenar, orientar, controlar e su-·
pervisionar a fiscalização e as demais ativi
dades relacionadas com a Segurnaça, Higiene
e Medicina do Trabalho, em todo Território
Nacional.

11I - Aprovar os Projetos de Segurança
e Ins aiações Ambientais nos termos da seção

Y deite Capítulo.

Art. 156: Compete às Delegacias Regio
nais do Trabalho, nos limites de sua juris
dição e atribuições:

I - promover a fiscalização do cumpri
mento das Normas de Segurança, Higiene
e Medicina do Trabalho exclusivamente por
agentes da inspeção do Trabalho.

II - Adotar medidas que se tornem exigí
veis, em viturde das disposições legais, deter
minado as providências que se façam neces
sárias à sua devida aplicação.

111 - Impor as penalidades cabíveis por
descumprimento das normas relativas à apli
cação das disposições legais, nos termos do
artigo 179, deste Capítulo.

SEÇÃO III
Direitos e Obrigações dos

Empregadores e Trabalhadores,

Art. 157. Cabe aos Empregadores:
1-Cumpriir e fazer cumprir as Normas

de Segurança, Higiene e Medicina do Traba
lho, visando à redução dos riscos inerentes
ao trabalho; .

II -Instituir e conscientizar os emprega
dos, através de instruções de segurança e trei
namento, quanto aos riscos e às preucações
a serem tomadas no sentido de evitar aciden
tes ou doenças do trabalho;

III - Adotar as medidas que lhes sejam
determinadas pelo órgão regional competen
te do Ministério do Trabalho;

IV - Facilitar o livre exercício da Inspeção
das Normas de Segurança, Higiene e Medi
cina do Trabalho pela autoridade compe
tente do Ministério do Trabalho, acompa
nhando-a;

V - Fornecer aos empregadores, gratuita
mente equipamentos de proteção individual
com a indicação do certificado de aprovação,
adequado ao risco e em perfeito estado de
conservação e funionamento, sempre que as
medidas de ordem geral não ofereçam com
pleta proteção contra os riscos de acidentes
e danos à integridade dos empregados;

VI - Adotar as medidas necessárias, vi
sando à reparação e manutenção, frente aos
riscos que lhe são peculiares.

Art. 158. Cabe aos empregados
I - Cumprir as normas de Segurança, Hi

giene e Medicina do Trabalho, inclusive as
instruções de segurança da empresa sobre a
matéria;

II -Colaborar com a empresa na aplica
ção dos dispostivos de Segurança, Hgiene e
Medicina do Trabalho;

11I - Usar e zelar pela conservação do EPI
- Equipamento de Proteção Individual, que
lhe for entregue pelo empregador e, quando
for o caso, solicitar à "empresa a manutenção
ou substituição;

IV -Solicitar à empresa o reparo imedia
to de qualquer risco iminente por ele detec
tado.

Parágrafo único. Constitui ato faltoso a
recusa injustificada:

a) do uso dos EPI - Equipamentos de
Proteção Individual - fornecidos pelo em
pregador;

b) da observância das instruções de segu
rança e treinamento, conforme item 11 do
art. 157 deste Capítulo.

SEÇÃO IV
Dos Órgãos de Prevencão das Empresas

Art. 159. Os empregadores, de acordo
com normas elaboradas e aprovadas pelo
Consemt e expedidas pelo Ministério do Tra
balho, estão obrigados a manter Serviços Es
pecializados em Segurança do Trabalho 
SEST e em Medicina do Trabalho - SEMT,
subordinados diretamente à direção do esta
belecimento.

§ 1" Os Sindicatos de trabalhadores avul
sos estão obrigados a manter serviços especia
lizados em Segurança do Trabalho - SEST
e em Medicina do Trabalho - SEMT, subor
dinados diretamente à direção do estabele
cimento.

§ 2" O SEST - Serviço Especializado
em Segurança do Trabalho, será composto
por: Engenheiros de Segurança do Trabalho,
Técnicos de Segurança do Trabalho e Auxi
liares do Trabalho.

§ 3" O SEMT - Serviço Especializado
em Medicina do Trabalho, será composto
por: Médicos do Trabalho, Enfermeiros do
Trabalho e Auxiliares de Enfermagem do
Trabalho.

Art. 160. As normas a que se refere este
artigo estabelecerão:

a) classificação dos empregados segundo
o risco de cada estabelecimento e o número
de empregados em operação, próprios ou de
terceiros;

b) número mínimo de profissionais exigi
dos em cada serviço especializado, conforme
art. 159 deste capítulo, segundo o grupo em
que se classifique, na forma da alínea ante·
rior;

c) as demais características e atribuições
dos Serviços Especializados em Segurança
do Trabalho - SET e em Medicina do Traba
lho -SEMT; nas empresas e órgãos públicos
serão definidos pelo Consent.

Art. 161. O empregador que, em função
dos parâmetros estabelecidos no parágrafo
anterior, não estiver obrigado a manter servi
ços especializados próprios, irá utilizar-se de
serviços especializados de terceiros, devida
mente credenciados, organizados segundo
normas estabelecidas pelo Consent e expe
didas pdo Ministério do Trabalho.

Art. 162. O Ministério do.Trabaho expe
dirá normas disciplinando as atividades dos
serviços especializados em Segurança e em
Medicina do Trabalho, elaboradas pelo Con
sent - Conselho Nacional de Segurança e
Medicina do Trabalho.

Art. 163. É obrigatória a constituição da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(Cipa), na forma da norma elaborada pelo
Consemt e expedida pelo Ministério do Tra
balho, que regulamenta as atribuições, a
composição e seu funcionamento.

§ -1" As Cipas serão sempre assessoradas
em suas atividades, inclusive reuniões, por
profissional do serviço especializado em Se-
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gurança e Medicina do Trabalho do empre
gador.

Art. 164. Os titulares da representação
dos empregados e dos 'empregadores nas Ci
pas não poderão sofrer despedida arbitrária,
entendendo-se como tal a que não se fundar
em motivo disciplinar ou técnico, desde o
registro de sua candidatura até um ano após
o final de seu mandato.

Art. 165. As Cipas serão compostas pa
ritariamente por representantes do sempre
gados e empregador. As representações se
rão feitas através de eleições realizadas em
escrutínio secreto.

SEÇÃO V
Dos Projetos de Segurança e

Instalações Ambientais
Art. 166. Todo estabelecimento está

obrigado a encaminhar Projeto de Segurança
e Instalações Ambientais, contendo todas as
situações em desacordo com este Capítulo
e com prazos .de saneamento, ao Ministério
do Trabalho.

§ 1" O prazo máximo para apresentação
do Projeto de Segurança previsto neste artigo
será de 1 (um) ano, a partir da expedição
pelo Ministério do Trabalho das normas regu
lamentadoras afins, para os estabelecimentos
em funcionamento.

§ 2° A elaboração do Projeto de Segu
rança e Instalações Ambientais é de respon
sabilidade dos Serviços Especializados em Se
gurança do Trabalho e em Medicina do Tra
balho.

Art. 167. Será expedida uma autoriza
ção provisória de funcionamento, com valida
de de um ano, renovável até um prazo máxi
mo de dez anos, para os estabelecimentos
que estejam cumprindo o Projeto de Segu
rança encaminhado.

§ 1" Quando da conclusão do Projeto de
Segurança e Instalações Ambientais, o esta
belecimento receberá, após inspeção e apro
vação do Ministério do Trabalho, uma autori
zação permanente de funcionamento.

§ 2" Para qualquer alteração nas instala
ções ambientais do estabelecimento deverá
ser encaminhado um complemento do Proje
to de Segurança e Instalações Ambientais ini
cial ao Ministério do Trabalho, em um prazo
máximo de 60 dias.

§ 3° Todo novo estabelecimento está
obrigado a possuir autorização permanente
de funcionamento expedido pelo Ministério
do Trabalho, antes do início de suas ativi
dades.

SEÇÃO VI
Da Interdição ou Embargo

Art. 168. Ocorrerá interdição ou embar
go em todo estabelecimento, setor de traba
lho, máquina, equipamento ou obra, se, na
inspeção ocorrida, o laudo técnico elaborado
pela fiscalização do Ministério do Trabalho
concluir por grave e iminente risco indepen
dente de registro do risco do Projeto de Segu
rança e Instalações Ambientais, ou, ainda,
no descumprimento do Projeto de Segurança
e Instalações Ambientais.

§ 1" As autoridades federais, estaduais e
municipais darão imediato e irrestrito apoio

às medidas determinadas pelo órgão regional
competente do Ministério do Trabalho.

§ 29 Responderá por desobediência,
além. d;lS medidas penais cabíveis, que, após
determinada a interdição ou embargo, orde
nar ou permitir o funcionamento do estabele
cimento, do setor, equipamento, máquina ou
obra.

§ 3" Durante a paralisação dos trabalhos,
em decorrência de interdição ou embargo,
os empregados receberão seus salários como
se estivessem em efetivo exercício.

§ 4" Da decisão do Delegado Regional
do Trabalho poderão os interessados recor
rer, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 5" O Delegado Regional do Trabalho,
independente de recursos, e após parecer téc
nico do serviço competente, poderá levantar
a interdição.

SEÇÃO VII
Das Medidas preventivas de

Medicina e Trabalho

Art. 169. É obrigatória a realização do
exame médico dó empregado, por conta do
empregador, inclusive a investigação clínica
e exames complementares que se fizerem ne
cessários.

§ 1" O exame médico de que trata este
artigo será realizado:

I - na admissão e demissão do emprega
do'

II -renovado anualmente;
li! - nas atividades e operações insalu

bres, renovados semestralmente;
IV - exames complementares, sempre

que houver suspeitas de doenças profissio
nais.

§ 2" A conclusão do exame médico do
empregado é de responsabilidade do SEMT
7" Serviço Especializado em Medicina do
Trabalho que assistir o estabelecimento.

Art. 170. Os trabalhadores avulsos de
verão manter atualizados seus exames médi
cos, cabendo sua realização ao Serviço Espe
cializado em Medicina do Trabalho que assis
tir o sindicato da respectiva classe.

Art. 171. Será obrigatória a notificação
das doenças profissionais e outras produzidas
em condições especiais de trabalho, compro
vadas ou objeto de suspeita, de conformidade
com as instruções expedidas pelo Ministério
do Trabalho.

SEÇÃO VIII
Da Proteção Coletiva e dos Equipamentos

de Proteção Individual

Art. 172. Os estabelecimentos são obri
gados a manter em grau máximo condições
de salubridade e minimização de riscos em
seus locais de trabalho, seja através de modi
ficações dos métodos, ou através de instala
ções de equipamentos de proteção coletiva.

Parágrafo único. As condições e instala
ções de proteção coletiva, terão prioridade
como medida preventiva.

Art. 173. Os empregadores são obriga
dos a fornecer aos empregados, gratuitamen
te, equipamentos de proteção individual 
EPI - adequados ao risco, com a indicação

'do certificado de aprovação, em perfeito esta-

do de conservação e funcionamento, smepre
que as medidas de ordem geral não ofereçam
completa proteção contra os riscos de aciden
tes e danos à integridade dos empregados.

§ 1" Caberá ao estabelecimento observar
permanentemente a manutenção do EPI for
necido ao empregado, que será instruído
acerca de seu uso adequado, de sua finalidade
em função do risco e d,a necessidade de sua
conservação habitual.

§ 2" O equipamento de proteção indivi
dual só poderá ser posto à venda ou comercia
lizado com a indi.cação de certificados de
aprovação do Ministério do Trabalho e fabri
cado por empresas que tenham o Cartão de
Registro de Fabricante - CRF, expedido pe
lo Ministério do Trabalho.

§ 3° O Consemt expedirá as normas dis
ciplinadoras relativas às medidas de proteçao
coletiva e individual.

SEÇÃO IX
Das Atividades Insalubres,

Perigosas e Penosas

Art. 174. Serão consideradas atividades
ou operações insalubres aquelas que, por sua
natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os trabalhadores a agentes nocivos
à saúde, acima dos limites de tolerência fixa
dos pelo Consemt, em razão da natureza e
da intensidade do agente e do tempo de expo
sição aos seus efeitos.

Art. 175. O Consemt aprovará o quadro
das atividades e operações insalubres e ado
tará normas sobre os critérios de caracteri
zação da insalubridade, os limites de tole
rância aos agentes agressivos, meios de prote
ção e o tempo máximo da exposição do em
pregado a esses agentes e prazos para elimi
nação ou neutralização, quando couber.

Parágrafo único. As normas referidas
neste artigo incluirão prioritariamente medi
das de proteção do organismo do trabalhador
nas operações que produzem aerodispersói
des tóxicos, irritantes ou alergênicos.

Art. 176. A eliminação ou a neutraliza
ção da insalubridade será prioridade absoluta
no processo produtivo e ocorrerá unicamente
com a adoção de medidas ou equipamentos .
coletivos que conservem o ambiente de traba
lho dentro dos limites de tolerância.

Art. 177. O exercício de trabalho em
condições insalubres, acima dos limites de
tolerância estabelecidos pelo Consemt, asse
gura a percepção de adicional de 25% (vinte
e cinco por cento) sobre a remuneração per
cebida pelo trabalhador.

Art. 178. . São consideradas atividades ou
operações perigosas, na forma da regulamen
tação expedida pelo Ministério do Trabalho,
aql1elas que, por sua natureza ou métodos
de trabalho, impliquem o contato permanen
te do trabalhador com inflamáveis, explosi
vos, gases, eletricidade e radiações, todos em
con<.lições de risco acentuado, definidas pelo
Consemt.

Art. 179. O trabalho em condições de
periculosidade assegura ao trabalhador um
adicional de 30% (trinta por cento) sobre a
remuneração.
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Art. 180. Serão consideradas atividades
penosas as operações que, por sua natureza,
condições ou métodos de trabalho produzam
situações antiergonômicas acentuadas aos
trabalhadores, definidas pelo Consemt.

Art. 181. O exercício do trabalho em
condições de penosidade assegura aos traba
lhadores a percepção do adicional de 5% (cin
co por cento) sobre a remuneração.

Art. 182. A caracterização e a classifi
cação da insalubridade, da periculosidade e
da penosidade, far-se-ão atravé~ da perícia,
segundo as normas do Consemt.

SEÇÃO X
Das Penalidades e Multas

Art. 183. As infrações dispostas nesta
capítulo relativas à Segurança e Medicina do
Trabalho serão punidas com multas definidas
pelo Ministério do Trabalho, e em caso grave
ou reincidência da infração, a paralisação da
atividade da infratora em até 5 dias, indepen
dentemente da multa cabível.

Parágrafo único. Em caso de reincidên
cia, embaraço ou resistência à fiscalização,
emprego de artifício ou simulação com o ob
jetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada
em seu valor máximo, cabendo a pena adicio
naI de paralisação de atividades da empresa
em até 10 dias.

SEÇÃO XI
Das Normas Complementares

Art. 184. Cabe ao Consemt estabelecer
normas complementares aos preceitos, tendo
em vista as peculiariddes de cada atividade
pu setor de trabalho, especialmente sobre:

I - medidas de prevenção de acidentes do
trabalho e os equipamentos de proteção indi
viduaI' em obras de construção, demolição
ou reparos;

II - depósitos, armazenagem e manuseio
d~ combustíveis, inflamáveis e explosivos,
bem com trânsito e permanência nas áreas
respectivas; "
. III - trabalho em escavações, túneis, gale
rias, minas e pedreiras;

IV -proteção contra incêndio em geral e
as medidas preventivas adequadas, bem co
mo formação de brigadas contra incêndio;

V -proteção contra insolação, calor, frio,
umidade e ventos;

VI - proteção do empregado exposto aos
riscos ambientais, com especificação das me
didas cabíveis para eliminação ou atenuação
desses efeitos, limites máximos quanto ao
tempo de exposição, a intensidade da ação
ou de seus efeitos sobre o organismo do em
pregado, e das demais exigências que se fa
çam necessárias;

VII - higiene nos locais de trabalho;
VIII- emprego de cores nos locais de tra

bàlho, inclusive nas sinalizações de perigo;
IX - estudos ergonômicos dos postos de

trabalho que visem melhor desenvolvimento
da atividade laborativa, com menor .dispên
dio de esforço;

X - Os materiais e substâncias emprega
dos, manipulados ou transportados nos locais

",de trabalho, quando perigosos ou nocivos à

saúde, devem conter; no rótulo, sua compo
sição, recomendações de SOCOITO imediato e
o sÚllbolo de perigo correspondente, segundo
a padronização internacional;

XI - Os estabelecimentos que mante
nham as atividades previstas"neste parágrafo
afixarão, nos setores de trabalho atingidos,
avisos ou cartazes, com advertência quanto
aos materiais e substâncias perigosas e no
civas.

Art. 185. "Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogando-se as dis
posições em contrário, especialmente as da
Lei n' 6.514 de 22 de dezembro de 1977, sen
do mantidas as 28 Normas Regulamentadoras
da Portaria n' 3.214, de 8 de junho de 1978,
do Ministério do Trabalho e disposições pos
teriores, que ficarão com validade de vigência
até a expedição das normas a serem elabo
radas e aprovadas pelo Consemt".

Justificação

Este projeto, que teve o seu embrião de
senvolvido pelos Técnicos de Segurança do
Trabalho Fábio de Toledo Piza, JOsé Roberto
Sevieri e Wilson Lourenço, com assessoria
da advogada Aparecida Isabel Ganan, tem
agora uma nova versão, após consultados inú
meros sindicatos de empregados, emprega
dores, entidades públicas e privadas do setor,
parlamentares é debates com Profissionais de
Segurança e Medicina do Trabalho, em inú
meros eventos em todo o País, versão esta
realizada pelos Técnicos de Segurança do
Trabalho Fábio de Toledo Piza e José Ro
berto Sevieri, com a assessoria do advogado
Vilson Andrade Pimentel e do jornalista Sau
lo Carrilho do Rego Barros, que mantém os
princípios básicos do primeiro projeto e apre
senta, de uma forma mais clara, direta e su
cinta, diretrizes que a:ançam no assunto da
Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho,
para que possa dar mais condição de vida
sadia ao trabalhador brasileiro, que muitas
vezes não é protegido pelo processo produ
tivo, que ainda não tem em foco a necessi
dade de não apenas manter vivos, mascam
saúde e integridade, os trabalhadores.

A legislação do setor é de 22 de dezembro
de 1977, a Lei n' 6.514, que hoje não retrata
a necessidade, frente aos novos riscos e situa
ções, que a sociedade como um todo precisa.

Este Projeto é dividido, basicamente, em
três partes:

l' - A criação do Consemt - Conselho
Nacional de Segurança e Medicina do Traba
lho. Aqui estamos apresentando a proposta
para a criação do Consemt, que dará para
a sociedade o poder de elaborar, aprovar e
decidir quais os passos que devem ser toma
dos para melhorar "a situação do trabalhador,
estabelecendo diretrizes e objetivos a curto,
médio e longo prazos; a serem obedecidos
por todos. Da forma que hoje está, poucas
pessoas detêm este poçler, e, em vez de ser

. usado para ajudar oS"trabalhadores, é usado
politicamente; não atendendo a princípios.
técnicos, e levam todos nós a passar por situa
ções como vazamentos de radiações em Goiâ
nia; falta de conhecimentos técnicos sobre

o metanol; inúmeras situações previsíveis
sem atendimento técnico, inclusive manten
do uma entidade como a Fundacentro - Fun
dação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança
e Medicina do Trabalho quase que inativa,
quando deveria estar fazendo experiências
atrás de experiências, tentando desenvolver
novas técnicas preventivas. Esse conselho
conseguiria isto, ou seja, afastar qualquer ati
vidade do setor que não fosse eminentemente
técnica.

2' - A alteração do item lI, do art. 2',
do Capítulo II'do regulamento da inspeção
do trabalho se torna necessária, visto que as
DRT - Delegacias Regionais do Trabalho
de todo o País dispõem de Técnicos de Segu
rança do Trabalho que poderiam auxiliar e
muito na tarefa de fiscalização, porém são
impedidos por este artigo, pelo fato de que
o mesmo não o considera como agente de
higiene e segurança do trabalho explicita
mente, quando, na realidade, o é. Só faltou
escrever. Esta é a proposta apresentada pelo
fato de que este artigo já estava em vigor
quando foi criada a profissão de Técnico de
Segurança do Trabalho. Basta alterar e in
cluí-lo.

3' - A reformulação do Capítulo V, Título
II da CLT - Consolidação das Leis do Traba
lho, conforme a proposta, irá avançar e muito
sobre os temas de Segurança e Medicina do
Trabalho e também atende, de forma certei
ra, a Constituição da República Federativa
do Brasil, de 1988, em seu art. 7 - itens
XXII, XXIII, XXVI, XXVIII e XXXII; e
em seu art. 200, itens II e VIII.

A segurança, higiene, e medicina do traba
lho, conforme a sua importância na vida de
todos os cidadãos, será a instrumentação da
paz social no Brasil, se bem conduzida e
administrada.
Es~e projeto apresenta grandes avanços

conjunturais e poderá levar a·sociedade a um
novo patamar de conscientização. Depende
do apoio dos nossos pares para sua imediata
transformação em lei, para dar aos trabalha
dores a resposta que eles tanto querem e ne
cessitam.

Sala das Sessões, 5 de abril de 1990. 
José Carlos.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA Co..ORDENAÇÃO DAS
COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL - 1988

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

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

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

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

.......................................................
XXII - redução dos riscos inerentes ao

trabalho, por meio de norIUas de saúde, hi
giente e s~gurança;
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XXIII - adicional de remuneração para
as atividades penosas, insalubres ou perigo-

o sas, na forma da lei;

XXVI - reconhecimento das convenções
. e acordo coletivos de trabalho;

XXVIII - seguro contra acidentes de tra
balho,. a cargo do empregador, em excluir
a indenização a que este está obrigado, quan
do incorrer em dolo ou culpa;

XXXII - proibição de distinção entre tra
.balho manual, técnico e intelectrtal ou entre
os profissionais respectivos;

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO II
Da Seguridade Social

SEÇÃO II

Da Saúde

Art. 200. Ao sistema único de saúde
compete, além de outras atribuições, nOs ter
mos da lei:

II -executar as ações de vigilância sanitá
ria e epidemiológica, bem como as de saúde
dei trabalhador;

VIII - colaborar na produção do meio
ambiente, nele compreendido o do trabalho.

DECRETO LEI N· 5.452
DE 1· DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho

TíTULO II
Das Normas gerais de Tutela do Trabalho

...................CAPíTULO"\i···················
Da Segurança e da Medicina do Trabalho

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 154. A observância, em todos os lo
cais de trabalho, do disposto nest'1 Capítulo,
não desobriga as empresas do cumprimento
de outras disposições que, com relação à ma
téria, sejam incluídas em código de obras ou
regulamentos sanitários dos estados ou muni
cípios em que se situem os respectivos estabe
lecimentos, 'bem como daquela soriundas qe
convenções coletivas de trabalho.

Art. 155. Incumbe ao órgão de âmbito
nacional competente em matéria de seguran

_.ça e medicina do trabalho:

I - estabele~r, nos limites de sua compe
tência normas sobre a aplicação dos preceitos
deste Capítulo, especialmente os referidos no .
art. 200;

II - coordenar, orientar, controlar e su
pervisionar a fiscalização e as demais ativi
dades relacionadas com a segurança e a medi
cina do trabalho em todo o território nacio
nal, inclusive a Campanha Nacional de Pre
venção de Acidente do Trabalho;

111 - conhecer, em última instância, dos
recursos, voluntários ou de ofício, das deci
sões proferidas pelos Delegados Regionais
do Trabalho, em matéria de segurança e me
dicina do trabalho.

Art. 156. Compete especialmente às De
legacias Regionais do Trabalho', nos limites
de sua jurisdição:

I - pro.mover a fiscalização do cumpri
mento das normas de segurança e medicina
de trabalho;

II - adotar as medidas que se tornem exi
gíveis, em virtude das disposições deste Capí
tulo, determinando as obras e reparos que,
em qualquer local de trabalho, se façam ne
cessárias;

III - impor as penalidades cabíveis por
descúmprimento das normas constantes deste
Capítulo, nos termos do art. 201.

Art. 157. Cabe às empresas:
r - cumprir e fazer cumprir as normas

de segurança e medicina do trabalho;
II -instituir os empregados, através deo,

dem de serviço, quanto às precauções a tomar
no Sentido de evitar acidentes do' trabalho
ou doenças ocupacionais;

III - adotar as medidas que lhes sejam
determinadas pelo órgão regional competen
te'

IV - facilitar o exercício da fiscalização
pela autoridade competente.

Art. 158. Cabe aos empregados:
I - observar as normas de segurança e

medicina do trabalho, inclusive as instruções
de que trata o item II do artigo anterior.

II - colaborar com a empresa na aplicação
dos dispositivos deste Capítulo.

Parágrafo único. Constitui ato faltoso do
empregado a recusa injustificada:

a) à observância das instruções expedidas
pelo empregador na forma do item II do arti
go anterior;

b) ao uso dos equipamentos de proteção
individual fornecidos pela empresa.

Art. 159. Mediante convênio autorizado
pelo Ministro do Trabalho, podérão ser dele
gados a outros órgãos federais, estaduais ou
municipais atribuições de fiscalização ou
orientação às empresas quanto ao cumpri
mento das disposições constantes deste Capí
tulo.

SEÇÃO II
Da Inspeção Prévia e do Embargo

ou Interdição

Art. 160. Nenhum estabelecimento po
derá iniciar suas atividades sem prévia inspe
çãq e..,a,provação das respec~ivas instalações
pela autoridade regional competente em ma
téria de segurança e medicina do trabalho.

§ 1· Nova inspeção deverá serfeita quan
do ocorrer modificação substancial nas insta

.lações inclusive equipamentos, que a empre
,sa fica obrigada a comunicar prontamente,
à Delegacia Regional do Trabalho.

§ 29 É facultado às empresas soliçitar
prévia aprovação, pela Delegacia Regional
do Trabalho, dos projetos de construção e
respectivas instalações.

Art. 161. O Delegado Regional do Tra
balho à vista do laudo técnico do serviço com
petente que demonstre grave e iminente risco
para o trabalhador, poderá interditar estabe
lecimento, setor de serviço, máquina ou equi
pamento, ou embargar obra, indicando na
decisão tomada com a brevidade que a ocor
rência exigir, as providências que deverão ser
adotadas para prevenção de infortúnios de
trabalho.

§ 1· As autoridades federais, estaduais e
municipais darão imediato apoio às medidas
determinadas pelo Delegado Regional do
Trabalho.

§ 29 A interdição ou embargo poderão
ser requeridos pelo serviço competente da
Delegacia Regional do Trabalho e,ainda, por
agente da inspeção do trabalho ou por enti
dade sindical.

§ 3· Da decisão do Delegado Regional
do Trabalho poderão os interessados recor
rer, no prazo de 10 (dez) dias, para o órgão
de âmbito nacional competente em matéria
de segurança e medicina do trabalho, ao qual
será facultado dar efeito suspensivo ao re
curso.

§ 4· Responderá por desobediência
além das medidas penais cabíveis, quem após
determinada a interdição ou embargo, orde
nar ou permitir o funcionamento do estabele
cimento ou de um dos seus setores, a utiliza
ção de máquina ou equipamento, ou o prosse
guimento de obra, se, em conseqüência, re
sultarem danos a terceiros.

§ 5· O Delegado Regional do Trabalho,
independente de recurso, e após laudo técni
co do serviço competente poderá levantar a
interdição. .

§ 6· Durante a paralisação dos serviços,
em decorrência da interdição ou embargos,
os empregados receberão os salários como
se estivessem em efetivo exercício.

SEÇÃOIlI
Dos Órgãos de Segurança e de Medicina

do Trabalho nas Empresas '

Art. 162. As empresas, de acordo com
normas a serem expedidas pelo Ministério
do Trabalho, estarão obrigadas a manter ser
viço especializados em segurança e em medi
cina do trabalho.

Parágrafo único. As normas a que se' re
fere este artigo estabelecerão:

'a) classificação das empresas segundo o
número de empregados e a natureza do risco
de suas atividades;

b) o número mínimo de profissionais espe
cializados exigido de cada empresa, segundo
o grupo em que se classifique,na forma da
alínea anterior;



5336 Terça-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção. I) Maio de 1990

é) a qualificação exigida para os profissio
nais em 'questão e o seu regime de trabalho;

d) as demais caracteristicas e atribuições
dos serviços especializados em segurança e
em medicina do trabalho, nas empr()sas.

. Art. 163. Será obrigatória a constituição
de Comissão Interna de Prevenção de Aci
dentes (CIPA), de conformidade com instru
ções expedidas pelo Ministério do Trabalho,
nos estabelecimentos ou locais de obra nelas
especificadas.

Parágrafo único. O Ministério do Traba
lho regulamentará as atribuições, a compo
sição e o funcionamento das CIPA(s).

Art. 164. Cada CIPA será composta de
representantes da empresa e dos emprega
dos, de acordo com critérios que vierem a
ser adotados na regulamentação de que trata
o parágrafo único do artigo anterior. .

§ I" Os representantes dos empregado
res, titulares e suplentes, serão por eles desig
nados.

§ 2° Os representantes dos empregos dos
titulares e suplentes, serão eleitos em escru
tínio secreto, do qual participem, indepen
dentemente de filiação sindical, exclusiva
mente os empregados interessados.

§ 3" O mãndato dos membros eleitos da
CIPA terá a duração de 1 (um) ano, permi

, tida uma reeleição.
§ 4" O disposto no parágrafo anterior

não se aplicará ao membro suplente que du
rante o seu mandato, tenha participado de
menos da metade do número de reuniões da
CIPA.

§ 5" O empregador designará anualmen
te, dentre os seus representantes o Presidente
da CIPA e os empregados elegerão, dentre
eles, o Vice-Presidente.

Art. 165. Os titulares da representação
dos empregados nas CIPA não poderão so
frer despedida arbitrária, entendendo-se co
mo tal a que não se fundar em motivos disci
plinar, técnico, econômico ou financeiro.

Parágrafo único. Ocorrendo a despedi
da, caberá ao empregador, em caso de recla
mação à Justiça do Trabalho, comprovar a
existência de qualquer dos motivos mencio
nados neste artigo, sob pena de ser conde
nado a reintegrar o empregado.

SEÇÃO IV
Do Equipamento de Proteção Individual

Art. 166. A empresa é obrigada a forne
cer aos empregados, gratuitamente, equipa
mento de proteção individual adequado ao
risco e em perfeito estado de conservação
e funcionamento, sempre que as medidas de
ordem geral não ofereçam completa proteção
contra os riscos de acidentes e danos à saúde
dos empregados.

Art. 167. O equipamento de proteção só
poderá ser posto à venda ou utilizado com
a indicação do Certificado de Aprovação do
Ministério do Trabalho.

SEÇÃO V
Das Medidas Preventivas de

Medicina do Trabalho

Art. 168. Será obrigatório o exame mé
dico do empregado, por conta dó emprega
dor.

§ 1" Por ocasião da admissão, o exame
médico obrigatório compreenderá investiga
ção clínica e, nas localidades em que houver,
abreugrafia.

§ 2" Em decorrência da investigação ou
da abreugràfia, outros exames complemen
tares poderão ser exigidos a critério médico,
para apuração da capacidade ou aptidão física
e mental do empregado para a função que
deva exercer.

§ 3" O exame médico será renovado, de
seis em seis meses, nas atividades e operações
insalubres e, anualmente nos demais casos.
A abreuigrafia será repetida a cada dois anos.

§ 4° O mesmo exame médico de que trata
o § 1" será obrigatório por'bcasião da cessação
do contrato de trabalho, nas atividades, a
serem discriminadas pelo Ministério do Tra
balho, desde que o último exame tenha sido
realizado há mais de 90 (noventa) dias.

§ 5" Todos estabelecimentos deve estar
equipados com material necessário à presta
ção de primeiros socorros médicos.

Art. 169. Será obrigatório a notificação
das doenças profissionais e das produzidas
em virtude de condições especiais de traba
lho, comprovadas ou objeto de suspeita, de
conformidade com as instruções expedidas
pelo Ministério do Trabalho.

SEÇÃO VI
Das Edificações

Art. 170. As edificações deverão obede
cer aos requisitos técnicos que garantam per
feita segurança aos que nelas trabalham.

Art. 171. Os locais de trabalho deverão
ter, no mínimo, 3 (três) metros de pé-direito,
assim considerada a altura livre do piso ao
teto.

Parágrafo único. Poderá ser reduzido es
se mínimo desde que atendidas as condições
de iluminação e conforto térmico colnpatíyeis
com a natureza do trabalho, sujeitando-se
tal redução ao controle do órgão competente
em matéria de segurança e medicina do traea
lho.

Art. 172. Os pisos dos locais de trabalho
não deverão apresentar saliencias nem de
pressões que prejudiquem a circulação de
pessoas ou a movimentação de materiais.

Art. 173. As aberturas nos pisos e pare
des serão protegidos de forma que impeçam
a queda de pessoas ou de objetos.

Art. 174. As paredes, escadas, rampas
de acesso, passarelas, pisos, corredores, co
bertura e passagens dos locais pe trabalho
deverão obedecer às condições de segurança
e de higiene do trabalho estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho e manter-se em per
feito estado de conservação e limpeza.

SEÇÃO VII
Da Duminação

Art. 175. Em todos os locais de trabalho
deverá haver iluminação adequada natural
ou artificial, apropriada à natureza da ativi
dade.

§ I" A i1úminação deverá ser uniforme
mente distribuída, geral e difusa, a fim de
evitar ofuscamente, reflexos incômodos,
sombras e contrastes excessivos.

§ 2" O Ministério do Trabalho estabele
cerá os níveis mínimos de iluminamento a
serem observados.

SEÇÃO VIII
Do Coforto Térmico

Art. 176. Os locais de trabalho deverão
ter ventilação natural, compatível com o ser
viço realizado.

Parágrafo único. A ventilação artificial
será obrigatória sempre que a natural não
preencha as condições de conforto térmico.

Art. 177. Se as condições de ambiente
se tornarem desconfortáveis, em virtude de
instalações geradoras de frio ou de calor, será
obrigatório o uso de vestimenta adequada pa
ra o trabalho em tais condições ou de capelas,
anteparos, paredes duplas, isolamento térmi
co e recursos similares, de forma que os em
pregados fiquem protegidos contra as radia
ções térmicas.

Art. 178. As condições de conforto tér
mico dos locais de trabalho dêvem ser man
tidas dentro dos limites fixados pelo Minis
tério do Trabalho.

SEÇÃO IX
Das Instalações Elétricas

Art. 179. O Ministério do Trabalho dis
porá sobre as condições de segurança e as
medidas especiais a serem 'observadas relati
vamente a instalações elétricas, em qualquer
das fases de produção, transmissão, distri
buição ou consumo de energia.

Art. 180. Somente profissional qualifi
cado poderá instalar, operar, inspecionar ou
reparar instalações elétricas.

Art. 181. Os que trabalharem em servi
ços de eletricidade ou instalações elétricas
devem estar familiarizados com os métodos
de socorro a acidentados por choque elétrico.

SEÇÃO X

Da Movimentação, Armazenagem e Manuse·
rio de Materiais

Art. 182. O Ministério do Trabalho esta
belecerá normas sobre:

I - as precauções de segurança na movi
mentação de materiais nos locais de trabalho,
os equipamentos a serem obrigatoriamente
utilizados e as condições especiais a que estão
sujeitos a operação e a manutenção desses
equipamentos, inclusive exigências de pes
soal habilitado;

II - as exigências similares relativas ao
manuseiõ e à armazenagem de materiais, in-
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clusive quanto às condições de segurança e
higiene relativas aos recipientes e locais de
armazenagem e os equipamentos de proteção
individual;

III - a obrigatoriedade de indicação de
carga máxima permitida nos equipamentos
de transporte, dos avisos de proibição de fu
mar e de advertência quanto à natureza peri
gosa ou nociva à saúde das substâncias em
movimentação ou em depósito, bem como
das recomendações de primeiros socorros e
de atendimento médico e símbolo de perigo,
segundo padronização internacional, nos ró
tulos dos materiais ou substâncias armaze
nados ou transportados.

Parágrafo único. As disposições relativas
ao transporte de materiais aplicam-se tam
bém, no que couber, ao transporte de pessoas
nos locais de trabalho.

Art. 183. As pessoas que trabalharem na
movimentação de materiais deverão estar fa
miliarizadas com os métodos racionais de le
vantamento de cargas.

SEÇÃO XI

Das Máquinas e Equipamentos

Art. 184. As máquinas e os equipamen
tos deverão ser dotados de dispositivos de
partida e parada e outros que se fizerem ne
cessários para a prevenção de acidentes do
trabauio especialmente quanto ao risco de
acionamento acidental.

Parágrafo único. É proibida a fabricação,
a importação, a venda, a locação e o uso
de máquinas e equipamentos que não aten
dam ao disposto neste artigo.

Art. 185. Os reparos, limpeza e ajus
tes somente poderão ser executados com as
máquinas paradas, salvo se o movimento for
indispensável à realização do ajuste.

Art. 186. O Ministério do Trabalho esta
belecerá normas adicionais sobre proteção e
medidas de segurança na operação de máqui
nas e equipamentos, especialmente quanto
à proteção das partes móveis, distância entre
estas, vias de acesso às máquinas e equipa
mentos de grandes dimensões, emprego de
ferramentas, sua ádequação e medidas de
proteção exigidas quando motorizadas ou
elétricas.

SEÇÃO XII
Das Caldeiras, Fornos e Recipientes

sob Pressão

Art. 187. As caldeiras, equipamentos e
recipientes em geral que operam sob pressão
deverão dispor de válvulas e outros disposi
tivos de segurança, que evitem seja ultrapas
sada a pressão interna de trabalho compatível
com a sua resistência.

Parágrafo único. O Ministério do Traba
lho expedirá normas complementares quanto
à segurança das caldeiras, fornos e recipientes
sob pressão, especialmente quanto ao revesti
mento interno, à localização, à ventilação dos

.locais e outros meios de eliminação de gases
ou vapores prejudiciais à saúde, e demais ins
talações ou equipamentos necessários à exe
cução segura das tarefas de cada empregado.

Art. 188. As caldeiras serão periodica
mente submetidas a inspeções de segurança,
por engenheiro ou empresa especializada,
inscritos no Ministério do Trabalho, de con
formidade com as instruções que, para esse
fim, forem expedidas.

§ 19 Toda caldeira será acompanhada de
"Prontuário", com documentação original do
fabricante, abrangendo, no mínimo: especifi
cação técnica, desenhos, detalhes, provas e
testes realizados durante a fabricação e a
montagem, características funcionais e a
pressão máxima de trabalho permitia
(PMTP), esta última indicada, em local visí
vel, na própria caldeira.

§ 29 O proprietário da caldeira deverá or
ganizar, manter atualizado e apresentar,
quando exigido pela autoridade competente,
o Registro de Segurança, no qual serão anota
das, sistematicamente,-as indicações das pro
vas efetuadas, inspeções, reparos e quaisquer
outras ocorrências.

§ 39 Os projetos de instalação de caldei
ras, fornos e recipientes sob pressão deverão
ser submetidos à aprovação prévia do órgão
regional competente em matéria de seguran
ça do trabalho.

SEÇÃO XIII
Das Atividades Insalubres ou Perigosas

Art. 189. Serão consideradas atividades
ou operações insalubres aquelas que, por sua
natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os empregados a agentes nocivos
à saúde, acima dos "limites de tolerância fixa
dos em razão da natureza e da intensidade
do agente e do tempo de exposição aos seus
efeitos. .

Art. 190. O Ministério do Trabalho
aprovará o quadro das atividades e operações
insalubres e adotará normas sobre os critérios
de caracterização da insalubridade, os limites
de tolerância aos agentes agressivos, meios
de proteção e o teinpo máximo de exposição
do empregado a esses agentes.

Parágrafo único. As normas referidas
neste artigo incluirão medidas de proteção
do organismo do trabalhador naS operações
que produzem aerodispersóides tóxicos, irri
tantes, alergênicos ou incômodos.

Art. 191. A eliminação ou a neutraliza
ção da insalubridade ocorrerá:

I - com a adoção de medidas que conser
vem o ambiente de trabalho dentro dos limi
tes de tolerância;

II - com a utilização de equipamentos de
proteção individual ao trabalhador, que dimi~

nuam a intensidade do agente agressivo a li
mites de tolerância.

Parágrafo único. Caberá às pelegacias
Regionais do Trabalho, comprovada a insalu
bridade, notificar as empresas, estipulando
prazos para sua eliminação ou neutralização,
na forma deste artigo.

Art. 192. O exercício de trabalho em
condições insalubres, acima dos limites de
tolerância estabelecidos pelo Ministério do
Trabalho, assegura a percepção de adicional
respectivamente de 40% (quarenta por cen
to), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por

cento) do salário mínimo da região, segundo
se classifiquem nos graus máximo, médio e
mínimo.

Art. 193. São consideradas atividades ou
operações perigosas, na forma da regulamen
tação aprovada pelo Ministério do Trabalho,
aquelas que, por sua natureza ou métodos
de trabalho, impliquem o contato permanen
te com inflamáveis ou explosivos em condi
ções de risco acentuado.

§ 19 O trabalho em condições de pericu
losidade assegura ao empregado um adicional
de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem
os acréscimos resultantes de gratificações,
prêmios ou participações nos lucros da em
presa.

§ 29 O empregado poderá optar pelo adi
cional de insalubridade que porventura lhe
seja devido.

Art. 194. O direito do empregado ao
adicional de insalubridade ou de periculosi
dade cessará com a eliminação do risco à saú
de ou integridade física, nos termos desta Se
ção e das normas expedidas pelo Ministério
do Trabalho. .

Art. 195. A caracterização e a classifi
cação da insalubridade e da periculosidade,
segundo as normas do Ministério do Traba
lho, far-se-ão através de perícia acargo de
Médico do Trabalho ou Engenheiro do Tra
balho registrados no Ministério do Trabalho.

§ 19 É facultado às empresas e aos sindi
catos das categorias profissionais interessadas
requererem ao Ministério do Trabalho a rea
lização de perícia em estabelecimento ou se
tor deste, com o objetivo de caracterizar e
classificar ou delimitar as atividades insalu
bres ou perigosas.

§ 29 -Argüida em juízo insalubridade ou
periculosidade, seja por empregado, seja por
Sindicato em favor de grupo de associados,
o juiz designará perito habilitado na forma
deste artigo, e, onde não houver, requisitará
perícia ao órgão competente do Ministério
do Trabalho.

§ 39 O disposto nos parágrafos anteriores
não prejudica a ação fiscalizadora do Minis
tério do Trábalho, nem a realização ex oi'f"lCio
da perícia.

Art. 196. Os efeitos pecuniários decor
rentes do trabalho em condições de insalu
bridade ou periculosidade serão devidos a
contar da data da inclusão da respectiva ativi
dade nos quadros aprovados pelo Ministério
do Trabalho, rspeitadas as normas do artigo
11.

Art. 197. Os materiais e substâncias em
pregados, manipulacl0s ou transportados nos
locais de trabalho, quando perigosos ou noci
vos à saúde, devem conter, no rótulo, sua
composição, recomendações de socorro ime
diato e o símbolo de perigo correspondente,
segundo a padronização internacional.

Parágrafo único. .Os estabelecimentos
que mantenham as atividades previstas neste '
artigo afixarão, nos setores de trabalho atin- .
gidos, avisos ou cartazes, com advertência
quanto aos materiais e substâncias perigosas
ou nocivos à saúde.
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SEÇÃO XIV
Da Prevenção da Fadiga

Art. 198. É de 60 kg (sessenta quilogra
mas) o peso máximo que um empregado pode
remover individualmente, ressalvadas as dis
posições relativas ao trabalho do menor e
da mulher.

Parágrafo único. Não está compreendida
na proibição deste artigo a remoção de mate
rial feitayor impulsão ou tração de vagonetes
sobre tnlhos, carros de mão ou quaisquer
outros aparelhos mecânicos, podendo o Mi
nistério do Trabalho, em tais casos, fixar limi
tes diversos, que evitem sejam exigidos do
empregado serviços superiores às suas forças.

Art. 199. Será obrigatória a colocação
de assentos que assegurem postura correta
ao trabalhador, capazes de evitar posições
incômodas ou forçadas, sempre que a execu
ção da tarefa exija que trabalhe sentado.

Parágrafo único. Quando o trabalho de
ya ser ~xecu.ta?o de pé, os empregados terão
a sua dlsposlçao assentos para serem utiliza
dos nas pausas que o serviço permitir.

SEÇÃO XV
Das Outras Medidas Especiais de

.Prot~ão

Art. 200. Cabe ao Ministério do Traba
lho estabelecer disposições complementares
às normas de que trata este Capítulo, tendo

.. em vista as peculiaridades de cada atividade
ou setor de trabalho, especialmente sobre:

I - medidas de prevenção de acidentes e
os equipamentos de proteção individual em
)bras de construção, demolição ou reparos;

II - depósitos, armazenagem e manuseio
de combustíveis, inflamáveis e explosivos,
bem como trânsito e permanência nas áreas
respectivas;

III - trabalho em escavações, túneis, gale
rias, minas e pedreiras, sobretudo quanto à
prevenção de explosões, incêndios, desmoro
namentos e soterramentos, eliminação de
poeiras, gases, etc. e facilidades de rápida
saída dos empregados;

IV - proteção contra incêndio em geral e
as medidas preventivas adequadas, com exi
gências ao especial revestimento de portas
e paredes, construção de paredes contrafogo,
diques e outros anteparos, assim como garan- .
tia geral de fácil circulação, corredores de
acesso e saídas amplas e protegidas, com sufi
ciente sinalização;

V -proteção contra insolação, calor, frio,
umidade e ventos, sobretudo no trabalho a
céu aberto, com provisão, quanto a este, de
água potável, alojamento e profilaxia de en
demias;

VI - proteção do trabalhador exposto
substâncias químicas nocivas, radiações ioni
zantes e não-ionizantes, ruídos, vibrações e
trepidações ou pressões anonnais ao ambien
;te de trabalho, com especificação das medi
das cabíveis para eliminação ou atenuação
desses efeitos, limites máximos quanto ao
tempo de exposição, à intensidade da ação
ou de seus efeitos sobre o organismo do traba
lhador, exames médicos obrigatórios, limites

de idade, controle permanente dos locais de
trabalho e das demais exigências que se façam
necessárias;

VII - higiene nos locais de trabalho, com
discriminação das exigências, instalações sa
nitárias, com separação de sexos, chuveiros,
lavatórios, vestiários e armários individuais,
refeitórios ou condições de conforto por oca
sião das refeições, fornecimento de água po
tável, condições de limpeza dos locais de tra
balho e modo de sua execução, tratamento
de resíduos industriais;

VIII - emprego das cores nos locais de
trabalho, inclusive nas sinalizações de perigo.

Parágrafo único. Tratando-se de radia
ções ionizantes e explosivos, as nonnas a que
se referem este artigo serão expedidas de
acordo com as resoluções a respeit~ adotadas
pelo órgão técnico.

SEÇÃO XVI

Das Penalidades

Art. 201. As infrações ao disposto neste
Capítulo relativas à medicina do trabalho se
rão punidas com multa de 3 (três) a30 (trinta)
vezes o valor-de-referência previsto no artigo
29, parágrafo único, da Lei n9 6.205, de 29
de abril de 1975, e concernentes à segurança
do trabalho com multa de 5 (cinco) a 50 (cin
qüenta) vezes o mesmo valor. (A Lei 6.986,
de 14-4-82, detennina a multiplicação do va
lor de multa por dez, a partir de 19-8-82.)

Parágrafo único. Em caso de reincidên
cia, embaraço ou resistência à fiscalização,
emprego de artifício ou simulação com o ob
jetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada
em seu valor máximo.

Arts. 202 a 223. (Revogados pela Lei
n" 6.514, de 22-12-77.)

......................................... ~ .

DECRETO N9 55.841, DE 15 DE
MARÇO DE 1965

Aprova o Regulamento da Inspeção do
Trabalho.

CAPíTULO II
Da Organização

Art. 29 São autoridades competentes, no
sistema federal de inspeção do trabalho, sob
a supervisão do Ministro do Trabalho e Previ
dência Social:

I - de direção superior ou de direção in
termediária, aquelas indicadas nas leis, regu
lamentos e demais atos atinentes à estrutura
administrativa do Ministério do Trabalho e
Previdência Social;

II -de execução, os Agentes da Inspeção
do Trabalho, a saber:

a) Inspetores do Trabalho;
b) Médicos do Trabalho, quando no efe

tivo exercício de funções de inspeção da higie
ne do trabalho;

c) Engenheiros, quando no efetivo eXer
cício de funções de inspeção da segurança
do trabalho;

d) Assistentes Sociais, quando no efetivo
exercício de funções de inspeção do trabalho
das mulheres e menores.

LEI N9 6.514, DE 22 DE
DEZEMBRO DE 1977

Altera o Capítulo V do Título 11 da
Consolidação das Leis do Trabalbo, rela
tivo à segurança e medicina do trabalho,
e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:

Art. 19 O Capítulo V do Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprova
da pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19de maio
de 1943, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

CAPiTULO V
Da Segurança e da Medicina do Trabalho

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 154. A observância, em todos os lo
cais de trabalho, do disposto neste Capítulo,
não desobriga as empresas do cumprimento
de outras disposições que, com relação à ma
téria, sejam incluídas em código de obras ou
regulamentos sanitários dos Estados ou Mu
nicípios em que se situem os respectivos esta
belecimentos, bem como daquelas oriundas
de convenções coletivas de trabalho.

Art. 155. Incumbe ao órgão de âmbito
nacional competente em matéria de seguran
ça e medicina do trabalho:

I - estabelecer, nos limites de sua compe
tência, normas sobre a aplicação dos precei
tos deste Capítulo, especialmente os referi
dos no art. 200;

II - coordenar, orientar, controlar e su
pervisionar a fiscalização e as demais ativi
dades relacionadas com a segurança e a medi
cina do trabalho em toda o território nacio
nal, inclusive a Campanha Nacional de Pre
venção de Acidentes do Trabalho;

III - conhecer, em última instância, dos
recursos, voluntários ou de ofício, das deci
sões proferidas pelos Delegados Regionais
do Trabalho, em matéria de segurança e me
dicina do trabalho.

Art. 156. Compete especialmente às De
legacias Regionais de Trabalho, nos limites
de sua jurisdição:

I - promover a fiscalização do cumpri
mento das nonnas de segurança e medicina
do trabalho;

II - adotar as medidas que se tornem exi
gíveis, em virtude das disposições deste Capf
tulo, detenninande~ as obras e reparos que,
em qualquer local de trabalho, se façam ne
cessárias;

III - impor as penalidades cabíveis por
descumprimento das nonnas constantes deste
Cílpítulo, nos termos do art. 201.

Art. 157. Cabe às empresas.
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I - cumprir e fazer cumprir as normas de
segurança e medicina do trabalho;

11 - instruir os empregados, através de or
dens de serviço, quanto às precauções a to
mar no sentido de evitar acidentes do traba
lho ou doenças ocupacionais;

111 - adotar as medidas que lhes sejam de
terminadas pelo órgão regional competente;

IV - facilitar o exercício da fiscalização
pela autoridade competente.

Art. 158. Cabe aos empregados:
I - observar as normas de segurança e me

dicina do trabalho, inclusive as instruções de
que trata o item II do artigo anterior;

11 - colaborar com a empresa na aplicação
dos dispositivos deste Capítulo.

Parágrafo único. Constitui ato faltoso do
empregado a recusa injustificada:

a) à observância das instruções expedidas
pelo empregador na forma do item II do arti
go anterior;

b) ao uso dos equipamentos de proteção
individual fornecidos pela empresa.

Art. 159. Mediante convênio autorizado
pelo Minitro do Trabalho, poderão ser dele
gadas a outros órgãos federais, estaduais ou
municipais atribuições de fiscalização ou
orientação às empresas quanto ao cumpri
mento das disposições constantes deste Capí
tulo.

SEÇÃO II
Da Inspeção Prévia e do Embargo

ou Interdição

Art. 160. Nenhum estabelecimento po
derá iniciar suas atividades sem prévia inspe
ção e aprovação das respectivas instalações
pela autoridade regional competente em ma
téria de segurança e medicina do trabalho.

§ I" Nova inspeção deverá serfeita quan
do ocorrer modificação substancial nas insta
lações, inclusive equipamentos, que a empre
sa fica obrigada a comunicar, prontamente,
à Delegasia Regional do Trabalho.

§ 2" E facultado às empresas solicitar
prévia aprovação, pela Delegacia Regional
do Trabalho, dos projetos de construção e
respectivas instalações.

Art. 161. O Delegado Regional do Tra
balho, à vista do laudo técnico do serviço
competente que demonstre grave e iminente
risco para o trabalhador, poderá interditar
estabelecimento, setor de serviço, máquina
ou equipamento, ou embargar obra, indican
do na decisão, tomada com a brevidade que
a ocorrência exigir, as providências que deve
rão ser adotadas para prevenção de infortú
nios de trabalho.

§ I" As autoridades federais, estaduais e
municipais darão imediato apoio às medidas
determinadas pelo Delegado Regional do
Trabalho.

§ 2" A interdição ou embargo poderão
ser requeridos pelo serviço competente da
Delegacia Regional do Trabalho e, ainda, por
agente da inspeção do trabalho ou por enti
dade sindical.

§ 3" Da decisão do Delegado Regional
do Trabalho poderão os interessados recor-

rer, no prazo de 10 (dez) dias, para o órgão
de âmbito nacional competente em matéria
de segurança e medicina do tral:>alho, ao qual
será facult~do dar efeito suspensivo ao re
curso.

§ 4". Responderá por desobediência,
além <las medidas penais cabíveis, quem,
após determinada a interdição ou embargo,
ordenar ou permitir o funcionamento do esta
belecimento ou de um dos seus setores. a
utilização de máquina ou equipamento, ou
o prosseguimento de obra, se, em conseqüên
cia, resultarem danos a terceiros.

§ 5" O Delegado Regional do Trabalho,
independente de recurso, e após laudo técni
co do serviço competente, poderá levantar
a interdição.

§ 6" Durante a paralisação dos serviços,
em decorrência da interdição ou embargo,
os empregados receberão salários como se
estivessem em efetivo exercício.

• SEÇÃO 11I
Dos Orgãos de Segurança e de Medicina do

Trabalho nas Empresas

Art. 162. As empresas, de acordo com
normas a serem expedidas pelo Ministério
do Trabalho, estarão obrigadas a manter ser
viços especializados em segurança e em medi
cina do trabalho.

Parágrafo único. As normas a que se re
fere este artigo estabelecerão:

a) classificação das empresas segundo o nú
mero de empregados e a natureza do risco
de suas atividades.

b) o número mínimo de profissionais espe
cializados exigido de cada empresa, segundo
o grupo em que se classifique, na forma da
alínea anterior;

c) a qualificação exigida para os profissio
nais em questão e o seu regime de trabalho;

d) as demais características e atribuições
dos serviços especializados em segurança e
em medicina do trabalho, nas empresas.

Art. 163. Será obrigatória a constituição.
de Comissão Interna de Prevenção de Aci
dentes (Cipa), de conformidade com instru
ções expedidas pelo Ministério do Trabalho,
nos estabelecimentos ou locais de obra nelas
especificadas.

Parágrafo único. O Ministério do Traba
lho regulamentará as atribuições, a compo
sição e o funcionamento das Cipa (s).

Art. 164. Cada Cipa será composta de
representantes da empresa e dos emprega
dos, de acordo com os critérios que vierem
a ser adotados na regulamentação de que tra
ta o parágrafo único do artigo anterior.

§.1" Os representantes dos empregado
res titulares e suplentes, serão por eles desig
nados.

§ 2" Os representantes dos empregados,
titulares e suplentes, serão eleitos em escru
tínio secreto, do qual participem, indepen
dentemente de filiação sindical, exclusiva
mente os empregados interessados.

§ 3" O mandato dos membros eleitos da
Cipa terá a duração de 1 (um) ano, permitida
uma reeleição.

§ 4" O disposto no parágrafo anterior
não se aplicará ao membro suplente que, du
rante o seu mandato, tenha participado de
menos da metade do número de reuniões da
Cipa.

§ 5" O empregador designará, anual
mente, dentre os seus representantes, o Presi
dente da Cipa e os empregados elegerão, den
tre eles, o Vice-Presidente.

Arf. 165. Os titulares da representação
dos empregados nas Cipa (s) não poderão
sofrer despedida arbitrária, entendendo-se
como tal a que não se íundar em motivo disci
plinar, técnico, econômico ou financeiro.

Parágrafo único. Ocorrendo a despedi
da, caberá ao empregador, em caso de recla
mação à Justiça do Trabalho, comprovar a
existência de qualquer dos motivos mencio
nados neste artigo, sob pena 'de ser conde
nado a reintegrar o empregado.

SEÇÃO IV
Do Equipamento de Proteção Individual

Art. 166. A empresa é obrigada a forne
cer aos empregados, gratuitamente, equipa
mento de proteção individual adequado ao
risco e em perfeito estado de conservação
e funcionamento, sempre que as medidas de
ordem geral não ofereçam completa proteção
contra os riscos de acidentes e danos à saúde
dos empregados.

Art. 167. O equipamento de proteção só
poderá ser posto à venda ou utilizado com
a indicação do Certificado de Aprovação do
Ministério do Trabalho.

SEÇÃO V
Das Medidas Preventivas de Medicina

do Trabalho

Art. 168. Será obrigatório o exame mé
dico do empregado, por conta do emprega
dor.

§ 1" Por ocasião da admissão, o exame
médico obrigatório compreenderá investiga
ção clínica e, nas localidades em que houver,
abreugrafia.

§ 2" Em decorrência da investigação clí
nica ou da abreugrafica, outros exames com
plementares poderão ser exigidos, a critério
médico, para apuração da capacidade ou apti
dão física e mental do empregado para a fun
ção que deva exercer.

§ 3" O exame médico será renovado, de
seis em seis meses, nas atividades e operações
insalubres e, anualmente, nos demais casos.
A abreugrafica será repetida a cada dois anos.

§ 49 O mesmo exame médico de que trata
o § l' será obrigatório por ocasião da cessação
do contrato de trabalho, nas atividades, a
serem discriminadas pelo Ministério do Tra
balho, desde que o último exame tenha sido
realizado há mais de 90 (noventa) dias.

§ 5' Todo o estabelecimento deve estar
equipado com material necessário à presta
ção de primeiros socorros médicos.

Art. 169. Será obrigatória a notificação
das doenças profissionais e das produzidas
em virtude de condições especiais de traba
lho, comprovadas ou objeto de suspeita, de I
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conformidade com as instruções expedidas
pelo Ministério do Trabalho.

SEÇÃO VI
Das Edificações

Art. 170. As edificações deverão obede
cer aos requisitos técnicos que garantam per
feita segurança aos que nelas trabalhem.

Art. 171. Os locais de trabalho deverão
ter, no mínimo, 3 (três) metros de pé-direito,
assim considerada a altura livre do piso ao
teto.

Parágrafo único. Poderá ser reduzido es
se mínimo desde que atendidas as condições
de iluminação e conforto térmico compatíveis
com a natureza do trabalho, sujeitando-se
tal redução ao controle do órgão competente
em matéria de segurança e meQicina do traba
lho.

Art. 172. Os pisos dos locais de trabalho
não deverão apresentar saliências nem de
pressões que prejudiquem a circulação de
pessoas ou a movimentação de materiais.

Art. 173. As aberturas nos pisos e pare
des serão protegidas de forma que impeçam
a queda de pessoas ou de objetos;

Art. 174. As paredes, escadas, rampas
de acesso, passarelas, pisos, corredores, co
berturas e passagens dos locais de trabalho
deverão obedecer às condições de segurança
e de higiene do trabalho estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho e manter-se em per
feito estado de conservação e limpeza.

SEÇÃO VII'
Da Iluminação

Art. 175. Em todos os locais de trabalho
dever~ ~~ver iluminação adequada, natural
ou artifIcial, apropriada à natureza da ativi
dade.

§ 1· A iluminação deverá ser uniforme
mente distribuída, geral e difusa a fim de
evitar ofoscamento, reflexos idcômodos
sombras e contrastes excessivos. '

§ 2· O Ministério do Trabalho estabele
cerá os níveis mínimos de iluminamento a
serem observados.

SEÇÃO VIII
Do Conforto Térmico

Art. 176. Os locais de trabalho deverãt>
ter ventilação natural, compatível com o ser
viço realizado.

Parágrafo único. A ventilação artificial
será obrigatória sempre que a natural não
preencha as condições de conforto térmico.

Art. 177. Se as condições ,de ambiente
se tornarem desconfortáveis, em virtude de
instalações geradoras de frio ou de calor, será
obrigatório o uso de vestimenta adequada pa
ra o trabalho em tais condições ou de capelas,
anteparos, paredes duplas, isolamento térmi
co e recursos'similares, de forma que os em
pregados fiquem protegidos contra as radia
ções térmicas.

Art. 178. As condições de conforto tér
mico dos locais de trabalho devem ser man
tidas dentro dos limites fixados pelo Minis-
tério do Trabalho. '

SEÇÃO IX
Das Instalações Elétricas

Art. 179. O Ministério do Trabalho dis
porá sobre as condições de segurança e as
medidas especiais a serem observadas relati
vamente a instalações elétricas, em qualquer
das fases de produção, transmissão distri-

, buição ou consumo de energia. '
Art. 180.. Somente profissional qualifi

cado poderá instalar, operar, inspecionar ou
, reparar instalações elétricas.

Art. 181. Os que trabalharem em servi
ços de eletricidade ou instalações elétricas
devem estar familiarizados com os métodos
de socorro a acidentados por choque elétrico.

SEÇÃO X
Da Movimentação, Armazenagem e

Manuseio de Materiais

Art. 182. 'O Ministério do Trabalho esta
belecerá normas sobre:

I - as precauções de segurança na movi
mentação de materiais nos locais de trabalho
os. ~quipamentos a serem obrigatoriament~
ut~h~ados e as condições especiais a que estão
sUjeItas a operação e a manutenção desses
equipamentos, inclusive exigências de pes
soal habilitado;

II - as exigências similares relativas ao
manuseio e à armazenagem de materiais, in
clusive quanto às condições de segurança e
higiene relativas aos recipientes e locais de
armazenagem e os equipamentos de proteção
individual;

IH - a obngatoriedade de indicação de
carga máxima permitida nos equipamentos
de transporte, dos avisos de proibição de fu
mar e de avertência quanto à natureza peri
gosa ou nociva à saúde das substâncias em
movimentação ou em depósito, bem como
das recomendações de primeiros socorros e
de atendimento médico e símbolo de perigo,
segundo padronização internacional, nos ró
tulos dos materiais ou substâncias armaze
nados ou trasportados.

Parágnl:fo único. As disposições relativas
ao transporte de materiais aplicam-se, tam
bém, no que couber, ao transporte de pessoas
nos locais de trabalho.

Art. 183. As pessoas que trabalharem na
movimentação de materiais deverão estar fa
miliarizados com os métodos racionais de le
vantamento de cargas.

Das Mâquinas e Equipamentos

Art. 184. As máquinas e os equipamen
tos ?everão .ser dotados de dispositivos de
parttda e parada e outros que se fizerem ne

,cessários para a prevenção de acidentes do
trabalho, especialmente quanto ao risco de
acionamento acidental.

~arágrafo único. É proibida a fabricação,
a Importação, a venda, a locação e o uso
de máquinas e t;quipamentos que não aten
dam ao disposto neste artigo.

'Art. 185. Os reparos, limpeza e ajustes
'somente poderão ser executados com as má
quinas paradas, salvo se o movimento for in
dispensável à realização do ajuste.

Art. 186. O Ministério do Trabalho esta
bele~erá normas adicionais sobre proteção e
medidas de segurança na operação de máqui
nas e equipamentos, especialmente quanto
àproteção das partes móveis, distâncias entre
estas, vias de acesso às máquinas e equipa
mentos de grandes dimensões, emprego de
ferramentas, sua adequação e medidas de
proteção exigidas quando motorizadas ou
elétricas.

SEÇÃO XII
Das Caldeiras, Fomos e
Recipientes sob Pressão

~r~. 187. As caldeiras, equipamentos e
recipientes em geral que operam sob pressão
~everão dispor de válvulas e outros dispos
tivos de segurança, que evitem seja ultrapas
sada a pressão interna de trabalho compatível
com a sua resistência;

Parágrafo único. O Ministério do Traba
lho expedirá normas complementares quanto
à segurança das caldeiras, fornos e recipientes
sob pressão, especialmente quanto ao revesti
me~to interno, à localização, à ventilação dos
locaIS e outros meios de eliminação de gases
ou vapores prejudiciais à saúde, e demais'
instalações ou equipamentos necessários à
execução segura das tarefas de 'cada empre
gado.

Art. 188. As caldeiras serão periodica
mente submetidas a inspeções de segurança,
por engenheiro ou empresa especializada,
mscritos no Ministério do Trabalho de con
formidade com as instruções que para esse
fim, forem expedidas. '

§ 1· Toda caldeira será acompanhada de
"Pr~ntuário", com documentação original do
fabncante, abrangendo, no mínimo: especifi
cação técnica, desenhos, detalhes, provas e
testes realizados durante a fabricação e a
montagem, características funcionais e a
pressão máxima de trabalho permitida
(PMTP), esta última indicada, em local visí
vel, na própria caldeira.

§ 2· O proprietário da caldeira deverá or
ganizar, man'ter atualizado e apresentar,
qmin~o exigido pela autoridade competente,
o Re&lstro de Segurança, no qual serão anota
das, sIstematicamente, as indicações das pro
vas efetuadas, inspeções, reparos e quaisquer
outras ocorrências.

§ 3· Os projetos de instalação de caldei
ras, fornos e recipientes sob pressão deverão
ser ~ubmetidos à aprovação prévia do órgão
regIOnal competente em matéria de seguran
ça do trabalho.

SEÇÃO XIII
Das Atividades Insalubres ou Perigosas

Art. 189. Serão consideradas atividades
ou operações insalubres aquelas que, por sua
natrueza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os empregados a agentes nocivos
à saúde, acima dos limites de tolerância fixa
dos em razão da natureza e da intensidade
do agente e do tempo de exposição ao seus
efeitos.

Art. 190. O Ministério do Trabalho
aprovará oquadro das atividades e operações
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insalubres e adotará normas sobre os critérios
de caracterização da insalubridade, os limites
de tolerância aos agentes agressivos, meios
de proteção e o tempo máximo de exposição
do empregado a esses agentes.

Parágrafo único. As normas referidas
neste artigo incluirão medidas de proteção
do organismo do trabalhador, nas operações
que produzem aerodispersóides tóxicos, irri
tantes, alergênicos ou incômodos.

Art. 191. A eliminação ou a neutraliza
ção da insalubridade ocorrerá:

I - com a adoção de medidas que conser
vem o ambiente de trabalho dentro dos limi
tes de tolerância;

11 - com a utilização de equipamentos de
proteção individual ao trabalhador, que dimi
nuam a intensidade do agente agressivo a li
mites de tolerância.

Parágrafo único. Caberá às Delegacias
Regionais do Trabalho, comprovada a insalu
bridade, notificar as empresas, estipulando
prazos para sua eliminação ou neutralização,
na forma deste artigo.

Art. 192. O exercício de trabalho em
condições insalubres, acima dos limites de
tolerância estabelecidos pelo Ministério do
Trabaho, assegura a percepção de adicional
respectivamente de 40% (quarenta por cen
to), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por
cento) do salário mínimo da região, segundo
se classifiquem nos graus máximo, médio e
mínimo.

Art. 193. São consideradas atividades ou
operações perigosas, na'forma da regulamen
tação aprovada pelo Ministério do Trabalho,
aquelas que, por sua natureza ou métodos
de trabalho, impliquem o contato permanen
te com inflamáveis ou explosivos em condi
ções de risco acentuado.

§ I' O trabalho em condições de pericu
losidade assegura ao empregado um adicional
de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem
os acréscimos resultantes de gratificações,
prêmios ou participações nos lucros da em
presa.

§, 2' O empregado poderá optar pelo adi
cionaI de insalubridade que porventura lhe
seja devido.

Art. 194. O direito do empregado ao
adicional de insalubridade ou de periculosi
dade cessará com a eliminação do risco à, sua
saúde ou integridade física, nos termos desta
Seção e das normas expedidas pelo Ministério
do Trabalho.

Art. 195. A caracterização e a classifi
cação da insalubridade e da 'periculosidade,
segundo as normas do Ministério do Traba
lho, far-se-ão através de perícia a cargo de
Médico do Trabalho ou Engenheiro do Tra
balho, registrados no Ministérid do Trabalho.

§ I' E facultado às empresas e aos sindi
catos das categorias profissionais interessadas
requererem ao MiI}istério do Trabalho a rea
lização de perícia em estabelecimento ou se
tor deste., com o objetivo de caracterizar e
classificar ou delimitar as atividades iI}salu
bres ou perigosas.

§ 2' Argüida em juízo insalubridade ou
periculosidade, seja por empregado, seja por

Sindicato em favor de grupo de associados,
o juiz designará perito habilitado na forma
deste artigo, e, onde não houver, requisitará
perícia ao órgão competente do Ministério
do Trabalho.

§ 3' O disposto nos parágrafos anteriores
não prejudica a ação fiscalizadora do Minis
tério do Trabalho, nem a realização ex officio
da perícia.

Art. 196. Os efeitos pecuniários decor
rentes do trabalho em condições de insalu
bridade ou periculosidade serão devidos a
contar da data da inclusão da respectiva ativi
dade nos quadros aprovados pelo Ministério
do Trabalho, respeitadas as normas do art.
11.

Art. 197. Os materiais e substâncias em
pregados, manipulados ou transportados nos
locais de trabalho, quando perigosos ou noci
vos à saúde, devem conter, no rótulo, sua
composição, recomendações de socorro ime
diato e o símbolo de perigo correspondente,
segundo a padronização internacional.

Parágrafo único. Os estabelecimentos
que mantenham as atividades previstas neste
artigo afixarão, nos setores de trabalho atin
gidos, avisos ou cartazes, com advertência
quanto aos materiais e substâncias perigosas
ou nocivos à saúde.

SEÇÃO XIV
Dll_Prevenção da Fadiga

Art. 198. É de 60kg (sessenta quilogra
mas) o peso máximo que um empregado pode
remover individualmente, ressaJvadas as dis
posições especiais relativas ao trabalho do
menor e da mulher.

Parágrafo único. Não está compreendida
na proibição deste artigo a remoção de mate
rial feita por impulsão ou tração de vagonetes
sobre trilhos, carros de mão ou quaisquer
outros aparelhos mecânicos, podendo o Mi
nistério do Trabalho, em tais casos, fixar limi
tes diversos, que evitem sejam exigidos do
empregado serviços superiores às suas forças.

Art. 199. Será obrigatóriá a colocação
de assentos que assegurem postura correta
ao trabalhador, capazes de evitar posições
incômodas.ou forçadas, sempre que a execu
ção da tarefa exija que trabalhe sentado.

Parágrafo único. Quando o trabalho de
va ser executado de pé, os empregados terão
à sua disposição assentos para serem utiliza
dos nas pausas que o serviço permitir.

SEÇÃO XV
Das Outras Medidas Especiais de Proteção

Art. 200. Cabe ao Ministério do Traba
lho estabelecer disposições complementares
às normas de que trata este Capítulo, tendo
em vista as peculiaridades de cada atividade
ou setor de trablaho, especialmente sobre:

I - medidas de prevenção de 'acidentes e
os equipamentos de proteção individual em
obras de construção, demolição ou reparos;

11 - depósitos, armazenagem e manuseio
de combustíveis, inflamáveis e explosivos,
bem como trânsito e permanência nas áreas
resp~ctivas;

, IIi - trabalho em escavações, túneis, gale
rias, minas e pedreiras, sobretudo quanto à

prevenção de explosões, incêndios, desmara
namentos e soterramentos, eliminação de
poeiras, gases, etc. e facilidades de rápida
saída dos empregados;

IV - proteção contra incêndio em geral e
as medidas preventivas adequadas, com exi
gências ao espefial revestimento de portas
e paredes, construção de paredes contra fogo,
diques e outros anteparos, assim como garan
tia geral de fácil circulação, corredores de
acesso e ??

V - proteção contra insolação, calor, frio';
umidade e ventos, sobretudo no trabalho a
céu aberto, com provisão, quanto a este, d.e
água potável, alojamento e profilaxia de eó~

demias;
VI - proteção do trabalhado!' exposto a

substâncias químicas nocivas, radiações ioni
zantes e não-ionizantes, ruídos, vibrações e
trepidações ou pressões anormais ao ambien
te de trabalho, com especificação das medi
das cabíveis para eliminação ou atenuação
desses efeitos, limites máximos quanto ao
tempo de exposição, à intensidade da ação
ou de seus efeitos sobre o organismo do traba
lhador, exames médicos obrigatórios, limites
de idade, controle permanente dos locais de
trabalho e das demais exigências que se façam
necessárias;

VII - higiene nos locais de trabalho, com
discriminação das exigências, instalações sa
nitárias, com separação de sexos, chuveiros,
lavatórios, vestiários e armários individuais,
refeitórios ou condições de conforto por oca
sião das refeições, fornecimento de água po
tável, condições de limpeza dos locais de tra
balho e modo de sua execução, tratamento
de resíduos industriais;

VIII - emprego das cores nos locais de
trabalho, inclusive nas sinalizações de perigo.

Parágrafo único. Tratando-se de radia
ções ionizantes e explosivos, as normas a que
se referem este artigo serão expedidás de
acordo com as resoluções a respeito adotadas
pelo órgão técnico.

SEÇÃO XVI
Das Penalidades

Art. 201. As infrações ao disposto neste
Capítulo relativas à medicina do trabalho se
rão punidas com multa de 3 (três) a 30 (trinta)
vezes o valor de referência previsto no artigo
2', parágrafo único, da Lei n' 6.205, de 29
de abril de 1975, e as concernentes' à segu
rança do trabalho com multa de 5 (cinco)
a 50 (cinqüenta) vezes o mesmo valor.

Parágrafo único. Em caso de reincidên
cia, embaraço ou resistência à fiscalização,
emprego de artifício ou simulação com o ob
jetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada
em seu valor máximo. '

Art. 2' A retroação dos efeitos pecuniá
rios decorrentes do trabalho em condições
de insalubridade ou periculosidade, de que
trata o artigo 196 da Consolidação das Leis
do Trabalho, com a nova redação dada por
esta lei, terá como limite a data da vigência
desta lei, enquanto não decorridos 2 (dois)
anos da sua vigência.
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Art. 3· As disposições contidas nesta lei
aplicam-se, no que couber, aos trabalhadores
avulsos, as entidades ou empresas que lhes
tomem o serviço e aos sindicatos represen
tativos das respectivas categorias profissio-. .
nalS.
, § 1" Ao Delegado de Trabalho Marítimo

ou ao Delegado Regional do Trabalho, con
forme o caso, caberá promover a fiscalização
do cumprimento das normas de segurança
e medicina no trabalho em relação ao traba
lhador avulso, adotando as medidas neces
sárias inclusive as previstas na Seção lI, do
Capítulo V, do título I da Consolidação das
Leis do Trabalho, com a redação que lhe
for conferida pela presente lei.

§ 2" Os exames de que tratam os §§ 1"
.e 3" do art. 168 da Consolidação das Leis
do Trabalho, com a redação desta Lei, ficarão
a cargo do Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social - INAMPS,
oU dos serviços médicos das entidades sitldi
cais correspondentes.

Art. 4" O Ministro do Trabalho relacio
nará os artigos do Cápítulo V do Título II
da Consolidação das Leis do Trabalho, cuja
aplicação será fiscalizada exclusivamente por
engenheiros de segurança e médicos do traba
lho.

Art. 5" Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, ficando revogac)os os arti
gos 202 a 223 da Consolidação das Leis do
Trabalho; a Lei n l' 2.573, de 15 de agosto
de 1955; o Decreto-Lei n" 389, de 26 de de
zembro de 1968 e demais disposições em con
trário.

Brasília, 22 de dezembro de 1977; 156\' da
Independência e 89" da República - ERNES·
TO GEISEL - Arnaldo Prieto. .

PROJETO DE LEI
N· 4.972, DE 1990 .

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Acrescenta dispositivo ao art. 22 da Lei
n· 5.890, de 8 de junho de 1973, para
prever a incidência de correção mone
tária nos benefícios pagos com atraso pela
Previdência Social.

, Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM) de-Finanças
e Tributação (ADM); e de Seguridade
Social e Família - art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. O art. 22 da Lei n. 5.890, de 8

de junho de 1973, passa a vigorar acrescido
do seguinte § 3.:

"Art. 22. . .
§ 3. Se os benefícios previstos nos incisos

I e 11 deste artigo forem pagos pela Previ
dência Social com atraso superiora 90 (no
venta ) dias, terão eles os seus valores corri
gidos monetariamente com base nos índices
oficiais publicados pelo Governo."

Art. 2· Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3. Revogam-se. as d'isposições em
contrário.

Justificação

A Previdência Social é inflexível na cobran
ça de correção monetária sobre os débitos
em atraso de seus contribuintes. Entretanto,.
por mais absurdo que pareça, a recíproca não
é verdadeira, sendo comum o atraso no paga
mento de benefícios previdenciários, sem
que, todavia, o segurado venha a recebê-los
corrigidos monetariamente.

A nosso ver, esse procedimento da Previ
dência Social é extremamente injusto para
com os seus segurados. E tanto é assim que'
a jurisprudência do, então, Tribunal Federal
de Recursos tem se encaminhado no sentido
de lhes reconhecer tal direito. É o que se
pode observar, pois, do enunciado de sua
Súmula n. 71, que é do seguinte teor:

"71) A correção monetária incide
sobre as prestações de benefícios previ
denciários em atraso, observado o crité
rio do salário mínimo vigente na época
da liquidação da obrigação )Dj 6.3.1981."

Torna-se imperioso, por conseguinte, eli
minar tal injustiça, não mais se permitindo
que os segurados da Previdência Social conti
nuem a sofrer prejuízos para os quais n'ão
colaboraram e que, como todos sabem, são
resultantes de má administração do referido
órgão previdenciário.

Sala das Sessões, 25 de abril de 1990. 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DA,S
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N· 3.307, DE 16 DE AGOSTO DE 1980
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previ
dência Social.

. 'TíTuLo·iii·····················
Das Prestações
CAPÍTULO I

Das Prestações em GeraI

Art. 22. As prestações asseguradas pela
previdência social consistem em benefícios
e serviços, a sa,ber:

I - Quanto aos segurados:
a) aUJeI1io-doença;
b) ãposentadoria por invalidez;
c) aposentadoria por velhice;
d) aposentadoria especial;
e) aposentadoria por tempo de serviço;
f) auxI1io-natalidade;
g) pecúlio: e
h) assistência financeira
11 - Quanto'aos dependentes;
a) pensão: '
b) auxílio-reclusão;
c) auxílio-funeral; e
d) pecúlio.
111 - Quanto aos beneficiários em geral:
a) assistência médica;
b) assistência alimentar;
c) assistência habitacional;
d) assistência .complementl!l' e
e) assistência reeducativa e de readaptação

profissional.

§ 1. Para os servidores das autarquias fe
derais compreendidas no regime desta lei,
inclusive os das instituições de previdência
social, a aposentadoria e a pensão aos depen
dentes serão concedidas com as mesmas van
tagens e nas mesmas bases e condições que
vigorarem para os servidores'civis da União,
sendo custeada e paga a aposentadoria pelos'
cofres das autarquia e concedidas as demais
prestações, pelo respectivo Instituto de Apo
sentadoria e Pensões.

§ 2' A previdência social garantirá aos
seus beneficiários as prestações estabelecidas
na legislação de acidentes do trabalho, quan
do o respectivo seguro estiver a seu cargo.

o •••• 'r~ o' ••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••

PROJETO DE LEI N· 4.975, DE 1990
(Do Sr. Paulo Zarzur)

Dispõe sobre a extensão ao trabalhador
rural da proteção no caso de acidente no
trânsito para o trabalho na volta à resi·
dência.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); e de Traba
lho, de Administração e Serviço Público
- art. 24, 11)

O Congresso Nacionla Decreta:
Art. 1" O art. 1· da Lei n"6.195, de 19

de dezembro de 1974, revogados seus §§ 1"
e 2", passa a vigorar com o acréscimo se-
guinte: .

"Parágrafo único. Cqnsidera-se aci
dente de trabalho o definido como tal
pelo art. 2" da Lei n" 6.367, de 19 de
outubro d~ 1976."

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

Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

O preceito que se pretende estender ao
trabalhador rural tem a seguiilte redação:

Art. 1. O seguro de acidente do trabalho
rural de que trata o art. 19 da Lei n· 5.889
de 08 de julho de 1973 ficará a cargo do Fundo
de Assistência ao Trabalhador Rural (Funru
ral), na forma estabelecida nesta lei.

§ l' Para os efeitos deste artigo, acidente
de trabalho é aquele assim defenido no caput
e no § 2', do Art. 2· da Lei, N· 5.316,
de 14 de setembro de 1967.

,§ 2· Equipara-se ao acidente do trabalho
de que trata este artigo a doença profissional,
inerente à atividade rural e definida em ato
do Ministério do trabalho e Previdência So
cial.

Verifica-se que as demais hipóteses de aci
dentes do trabalho, constantes da Lei n·
5.316/67, não eram contempladas pela legis
lação de amparo ao trabalhador rural, como
o acidente sofrido no percurso da residência
para o trabalho e deste para aquela, por não
constar do § 2· do art. 2· desse documento
legal, mas da letra d do item 11, do art. 3·
dessa lei.
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Demais disso, hoje existem grandes conti
gentes de trabalhadores rurais denominados,
vulgarmente "bóias-frias" que residem nas
imediações das cidades e trabalham no meio
rural, deslocando-se, portanto, obrigatoria
mente, em condições precárias de transporte
coletivo para o seu labor diário e sujeitos,
tanto ou mais do que os trabalhadores urba
nos a serem vítimas de acidentes no percurso
de suas residências para o trabalho e vice
versa.

É preciso, portanto, ampará-los em igual
dade de. condições com os trabalhadores ur
banos, como o faz o presente Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 26 de abril de 1990. 
Deputado Paulo Zarzur.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANEN,TES

LEI N" 6.195, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1974

Atribui ao Funrural a cOJ:!.cessão de
prestações por acidente do tra,balho.

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

creta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I' O seguro de acidentes do traba

lho rural de que trata o artigo 19. da Lei
n' 5.889, de 8 de junho de 1973, ficará a
cargo do Fundo de Assistência ao Trabalha
dor Rural (Funrural), na forma estabeleCida
nesta Lei.

§ I' Para os efeitos deste artigo, acidente
do trabalho é aquele assim definido no "Ca
put" e no §2';do artigo 2', da Lein' 5.316,
de 14 de setembro de 1967.

§ 2' Equipara-se ao acidente do trabalho
de que trata este artigo a doença profissional,
inerente à atividade rural e definida em ato

. do Ministro da Previdência e Assistência So
cial.

LEI N' 6.367, DE 19 DE
OUTUBRO DE 1976

Dispõe sobre o seguro de acidentes do
trabalho a cargo do INPS e dá outras
providências.

Art. 2' Acidente do trabalho é aquele
que correr pelo exercício do trabalho a servi
ço da empresa provocando lesão corporal ou
pertubação funcional que cause a morte, ou
perda, ou redução, poermanente ou tempo
rária, da capacidade para o trabalho.

§ I' Equiparam-se ao acidente do traba
lho, para os fins desta lei:

I - a doença profissional ou do trabalho,
assim entendida a inerente ou peculiar, a
determinado ramo de atividade e constante
de relação organizada pelo Ministério da Pre
vidência e Assistência Social (MPAS);

11 - o acidente que, ligado ao trabalho,
embora não tenha sido a causa única, haja
contribuido diretamente para à morte, ou a

perda ou redução da capacidade para o traba
lho;

III - o acidente sofrido pelo empregado
no local e no horário do trabalho, em canse?
ência de:
a) ato de sabotagemou de terrorismo prati

cado por terceiro, inclusive companheiro de
trabalho;

b) Ofensa'física intencional, inclusive de
terceiro, por motivo de disputa relacionada
com o trabalho;

c) ato de imprudência, de negligência ou
de imperícia de terceiro, inclusive compa
nheiro de trabalho;

d) ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação ou incêndio;
t) outros casos fortuitos ou decorrêntes de

força maior.
IV - a doença proveniente de contamina

ção acidental de pessoas de área médica, no
exercício de sua atividade;

V - o acidente sofrido pelo empregado
ainda que fora do locál e horário de trabalho;

a) na execução de ordem ou na realização
de serviço sob a autoridade da empresa:

b) na prestação espontânea de qualquer
serviço à empresa para lhe evitar prejuí70
'ou proporcionar proveito; .

c) em viagem a seryiço da empresa, seja
qual for o meio de locomoção utilizado, inclu
sive veículo de propriedade do empregado;

d) no percurso da residência para o traba
lho ou deste para aquela.

§ 2' Nos períodos destinados a refeição
ou descanso, ou por ocasião da satisfação de
outras necessidades fisiológicas, no local do
trabalho 0\1 durante este, o empregado será
considerado a serviço da empresa.

§. 3" Em casos excepcionais, constatando
que doençanão incluída na' relação prevista
no item I do § I' resultou de condições espe
ciais em que o trabalho é executado e, com
ele se relaciona diretamente, o Ministério da
Previdência e Assistência Social deverá consi
derá-Ia como acidente do·trabalho.

§ 4' Não poderão ser consideradas, para
, os fins do disposto no § 3' a doença degene
rativa, a inerente a grupo etário e a que não
acarreta incapacidade para o trabalho.

§ 5' Considera-se como dia do acidente,
no caso de doença profissional ou do traba
lho, ,a data da comunicação desta à empresa
ou, na sua falta, a da entrada do pedido de
benefício no INPS, a partir de quando serão
devidas as prestações cabíveis. '

LEI N' 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973

Estatui normas reguladoras do Traba
lho Rural e dá outras providências

Art. 19. O enquadramento e a contribui
ção sindical rurais continuam regidos pela le
gislação ora em vigor; o seguro social e o
seguro contra acidente do trabalho rurais se
rão regulados por lei especial.

LEI N' 5.316, DE 14 DE
SETEMBRO DE 1967

Integra o seguro de acidentes do traba
Ih!! na previdência social, e dá outras pro
vidências

Art. 2' Acidente do trabalho será aquele
que ocorrer pelo exercício do trabalho, a ser
viço da empresa, provocando lesão corporal,
pertubação funcional ou doença que cause
a morte ou a perda ou ou redução, perma
nente ou temporária, da capacidade para o
trabalho.

§ 2' Será considerado como do trabalho
o acidente que, embora não tenha sido a cau
sa única, haja contribuído diretamente para
a morte ou a perda ou redução da capacidade
para o trabalho:

Art. 3' Será também considerado aci-
dente de trabalho: .

II-o acidente sofrido pelo empregado,
ainda que fora do local e horário de trabalho:

d) no percurso da residência para o traba
lho ou deste para aquela.

Parágrafo único. Nos períodos destina
dos a refeições ou descanso, ou por ocasião
da satisfação de outras necessidades fisioló
gicas, no local do trabalho ou durante este,
o empregado será considerado a serviço da
empresa.

PRO.JJETO DE LEI N' 5.001, DE 1990
(Do Sr. José Luiz Maia)

Cria o Tribunal Regional do Trabalho
no Est;ldo do Pial!í e dá outras provi.
dências.
. (Às Comissões de Constituição e Jus

tiça e Redação (ADM); de Finanças e
Tributação (ADM); e de Trabalho, de
Administração e Serviço Público - Art.
24,11) .

O Congresso Nacional decreta: .
Art. I' Fica criado no Piauí,com sede

em Teresina, o Tribunal Regional do Tra
balho.

Art. 2" O Tribunal Regional do Traba
lho do Piauí terá a dimensão e aparelhamento
que determinar o Tribunal Superior do Tra
balho, com base em estudo e proposta do
Governo do Piauí.

Art. 3' A Lei Oi'çamentária do próximo
exercício à aprovação da presente Lei indi
cará os recursos necessários à instalação do
Tribunal Regional do Trabalho do Piauí.

Art. 4' Esta Lei entra em vigor na data
de publicação dos respectivos recursos orça
mentários.

Justificação

Por incrível que pareça os empresários e
representantes 4a classe trabalhista no Piauí,
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bem como os demandantes, às vezes criaturas
de poucos recursos, são obrigados a viajar
a São Luís do Maranhão para iniciar, acom
panhar e ver cumpridas as demandas traba
lhistas.

Desnecessário dizer que, no mais das vezes
elas deixam de existir, descumprindo-se a lei
porque não há viabilidade de aplicação da
justiça trabalhista. A lei nesse caso deixa de
ter poder coercitivo, uma vez que o empre
gado não pode ter acesso à justiça.

Os próprios empresários ficam impedidos
de conhecer melhor suas obrigações porque
a instância mais próxima do seu recurso se
situa em São Luís do Maranhão.

Sabemos da necessidade de recursos para
se instalar um Tribunal Regional do Traba
lho. E além de recursos orçamentários e físi
cos, sabemos da necessidade do provimento
de recuros humanos. Estamos certos de que

. estes últimos o Piauí os tem e a instalação
do Tribunal seria mais uma oportunidade de
progresso, tanto individual como coletivo pa
ra os piauienses.

Temos recebido inúmeros pedidos das pes
soas físicas e jurídicas que no Piauí inteiro,
e especialmente em Teresina, necessitam des
se organismo de realização da lei, da filosofia
do lrabalho e da Justiça.

E nossa justificação.
Sala das Sessões, 2 de maio de 1990. 

Deputado José Luiz Maia.

PROJETO DE LEI N" 5.004, DE 1990
(Do Sr. José Luiz Maia)

Cria a Escola Agrotécnica de Picos, no
Estado do Piauí, e dá outras providên
cias.

(Às Comissões de Constituição,e Jus
tiça e Redação (ADM); de Finanças e
Tributação (ADM); e de Educação, Cul
tura e Desporto - art. 24, II)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. Fica criada no Município de Picos

a Escola Agrotécnica de Picos.
Art. 2. As despesas decorrentes da pre

sente lei serão cobertas pelo Orçamento Fe
deral.

Art. 3. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as disposi
ções em contrário. '

Justificação

A necessidade de uma Escola Agrotécnica
nesta área é auto-explicativa. A região é po
bre de recursos e é necessário um esforço
ingente para S,e amainar a terra e produzir
ao menos o sustento comunitário. Sem uma
escola que ao menos direcione os' menores
carentes ou não para uma atividade no cam
po, um aprendizado para maximizar seus par.
cos recursos, eles estão praticamente entre
gues à própria sorte.

Outrossim, a Lei de Diretrizes Orçamen
tárias obriga a criação de escolas à prévia
existência, em conseqüência, de aprovação,
de recursos apropriados.

.A Lei n" 7.813, de 5 de setembro de 1989,
inclui no seu artigo 7 uma verba de "Expan-

são e Melhoria do Ensino Técnico", por con
ta do MEC. E, é em função da previsão feita
que estamos propondo aos ilustres Colegas
da Câmara a aprovação da respectiva Escola
Agrotécnica.

É nossa justificação.
Sala das Sessões. - Deputado José Luiz

Maia.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N· 7.813, DE 5 DE
SETEMBRO DE 1989

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, créditos adi
cionais até o limite de NCz$
129.922.059.309,00, e dá outras provi
dências.

Art. 7· Os descritores dos Projetos e Ati
vidades, a seguir relacionados, passam a vigo
rar com a seguinte redação:

I-(Vetado).
H-no Anexo H da Lei n·7.715, de 1989,

com as alterações autorizadas pela Lei 7.742,
de 1989:

a) "15109.15810312.682 - Assistência Fi
nanceira a Entidades Registradas no Conse
lho Nacional de Serviço Social.

Assegura recursos financeiros a entidades
comunitárias ou filantrópicas atuantes nas
áreas de Educação, Cultura, Saúde e Alimen
tação, conforme ADendo "B"."

b) 1512Ó.08431991.065 - Expansão e Me
lhoria do Ensino Técnico.

Ampliar a oferta e melhorar a qualidade
do ensino técnico, através de construções,
reformas, restaurações, ampliações, equipa
mentos e desenvolvimento de cursos, abran
gendo, além de outras instituições, escola téc
nica no Município de Volta Redonda - RJ
(NCz$ 1.000.000,00), de Goiâna - PE
(NCz$ 200.000,00), de Acopiara - CE
(NCz$ 500.000,(0), Federal de Pernambuco
(NCz$ 100.000,00), de São Lourenço - PE
(NCz$ 150.000,00) e Camarajibe - PE
(NCz$ 150.000,00), Agrícola no Município
de Senhor do Bonfim - BA (NCz$
250.000,00), de Santo Amaro - BA (NCz$
500.000,00), de Sumê - PB (NCz$
700.000,(0), de Princesa Isabel - PB (NCz$
700.000,(0), de Guaraciaba do Norte - CE
(NCz$ 250.000,00), de Campos Sales - CE
(NCz$ 250.000,00) de São Borja - RS (NCz$
500.000,(0), de Brejo da Madre de Deus 
PE (NCz$ 250.000,00), de Bonito - PE
(NCz$ 150.000,(0), de Lajedo - PE (NCz$
150.000,00), e de Catende - PE (NCz$
150.000,(0), de Pesca no Município de Valen
ça - BA (NCz$ 250.000,00) e de Porto Segu
ro - BA (NCz$ 1.500.000,(0), Profissional
no Município de Boa Esperança - ES (NCz$
100.000,00), Técnicas Estaduais de Palmares
- PE (NCz$ 500.000,00), e de São Caetano
- PE (NCz$ 500.000,00) e Federal de Cam-
pos - RJ (NCz$ 200.000,(0), Agrotécnica
de Açailândia - MA (NCz$ 1.000.000,00),

de São Bento - MA (NCz$ 1.000.000,00),
de João Alfredo - PE (NCz$ 100.000,(0),
de Castanhal - PA (NCz$ 300.000,(0), de
Santa Inês - BA (NCz$ 2.000.000,00), de
Pio IX - PI (NCz$ 200.000,00), de Ribeiro
Gonçalves - PI (NCz$ 200.000,00), de Picos
- PI (NCz$ 200.000,(0), de Buritis dos Lo
pes (NCz$ 200.000,00), e de Valença - PI
(NCz$ 200.000,00), Profissionalizante de Tu
rismo de Olinda - PE (NCz$ 1.000.000,00),
Conclusão da Construção da Escola Agrícola
da Emarc - Linhares - ES (NCz$
500.000,00) e de Petrolândia - PE (NCz$
250.000,00), Ampliação e Desenvolvimento
de Cursos da Escola Agrotécnica de São João
do Piauí - PI (NCz$ 100.000,00), Recupe
ração da Escola Agrotécnica Federal de Belo
Jardim-PE (NCz$2oo.000,00), da Unidade
de Ensino Descentralizado da Escola Técnica
Federal de Pernambuco, em Pesqueira - PE
(NCz$ 500.000,00), Conclusão da Unidade
de Ensino Descentralizado da Escola Técnica
Federal de Petrolina - PE (NCz$
800.000,00), e da Escola Agrotécnica Federal
Dom Avelar Brandão Vilela em Petrolina
PE (NCz$ 900.000,00)".

UI-No Anexo III da Lei n· 7.715, de
1989, com as alterações introduzidas pela Lei
n. 7.742, de 1989.

"a) 27102.16895427.072 - Construção de
Ramais Ferroviários trechos Belém-São
Luís-Teresina.

Proceder a estudos e levantamentos para
elaboração de projetos de viabilidade econô
mico-financeira da interligação ferroviária
entre Belém-São Luís e Teresina, bem co
mo proceder as obras iniciais".

b) 27102.16895427.018 - Implantação da
Variante Rio Paraguaçu - Projeto Diretriz
(Mapeie - Iaçu).

Melhorar o sistema ferroviário da Região
que se encontra em adiantado estado de de
gradação".

"c) 27203.16905642.422 - Serviços de
Dragagem de Manutenção.

Prover meios para o func-íonlll11ento das
atividades vinculadas às dragagens, destinan
do NCz$ 1.433.190,00 para dragagem do Por
to de Camucim no Ceará."

"d) 27202.16885393.701 - Restauração
da Malha Rodoviária Fedral a Cargo do Fun
do Rodoviário Nacional.

Dotar os segmentos rodoviários de condi
ções de trafegabilidade e segurança, redu
zindo os custos operacionais e o número de
acidentes através de sua restauração, sendo
NCz$ 7.165,00 para recuperação da Rede
Viária do Ceará, NCz$ 1.791,00 para restau
ração da BR-408/PE - Trechos; Divisa PE/
PB - Recife, ligação a PE 90. Trecho Car
dina - Limoeiro e Umari - Surubim, NCz$
2.866,00 para restauração da BR-116/PR, tre
cho entroncamento B'R-277 com BR-423,
Subtrecho restaurações de trechos rodoviá
rios (KM) 770 KM 100.1 a 118.8, Ncz$
3.582,00 para conservação da BR-040/Três
Rios - Petrópolis/RJ, NCz$ 7.165,00 para
restauração da BR-OlO, PA - Divisa MAl
PA - Belém, NCz$ 10.748,00 para restau-
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ração da BR-116 - Trechos Fortaleza Divisa
CE/PI e Cruzeta/Crateús, NCz$ 3.941,00 pa
ra restauração da BR-33(}-Trecho Jequié/I
taitara, NCz$ 2.866,00 para restauração de
49,7 km da BR-285 - Ijui!Vacaria".

"e) 25202.13764471.151 - Construção e
Ampliação de Sistema de Abastecimento
D'água.

Contribuir para a redução da Morbi-morta
lidade, principalmente a infantil devido as
doenças entéricas de veiculação hídrica e au
mentar a expectativa de vida e a produti
vidade das populações, sendo NCz$ 4.790,00
para Sistema de Abastecimento D'água dos
Municípios da Ilha de Marajó (PA) - Im
plantação e Expansão, NCz$ 100.000,00 para
aplicação no Município de Portão/RS, NCz$
100.000,00 na Vila Popular Três Passos/RS
e Ncz$ 200.000,00 no Município de Congo
nhas-MG".

"O 13208.13764583.795 - Controle de
Enchentes e Saneamento Urbano do Rio Su
baélBA.

Obras de Defesa Contra Enchentes e Sa
neamento Urbano do Rio Subaé, do Muni
cípio de Santo Amaro/BA, incluindo a cons
trução de 2 (duas) barragens".

IV -no Anexo III da Lei n· 7.715, de
1989, com as alterações introduzidas pela Lei
n· 7.742, de 1989, e com as modificações de
correntes do Anexo IX, desta Lei:

"a) 13204.04160951.072 - Ampliação da
Rede Armazenadora.

Desenvolver a infra-estrutura de armaze
nagem com a finalidade de atender às necessi
dades do setor agropecuário, sendo NCz$
200.000,00 pará aplicação' no município de
Três Passos - RS e NCz$ 200.000,00 no Esta
do de Rondônia".

b) 19201.07400311.250 - Apoio a Proje
tos de Desenvolvimento Regional.

Reforçar a ação governamental junto a
áreas periféricas, incentivando a implantação
racional de projetos de baixo custo e restau
rando e/ou ampliando a malha rodoviária vi
cinal, visando atender áreas de potencial agrí
cola e florestal da Amazônia, sendo NCz$
200.900,00 para o Sistema de Abastecimento
de Agua de Araguaína - TO, e NCz$
200.000,00 para o projeto de assentamento
rápido e implantação e manutenção de colo
nos no Estado de Rondônia".

"V) no Anexo III da Lei n.7.715, de 1989, .
com as alterações introduzidas pela Lei n.
7.742, de 1989;

"a) 19102.07401833.600 - Padre Cícero
Implantar no semi-árido nordestino, em

pequenas propriedades e comunidades ru- .
rais, infra-estrutura hidráulica permanente
para ampliar a oferta de água mediante o
uso de tecnologias simples e de baixo custo,
com vistas a permitir o convívio adequado
do homem com as estiagens periódicas; bem
como implementar ações de fortalecimento
da infra-estrutura social e produtiva, visando
à melhoria da qual,dade de vida da população
rural, dando ênfase _construção da barragem
de bruscas e da barragem de poço redondo
-PB; sendo NCz$ 1.000.000,00 para a barra-
.~em do rio Pardo, em vitória da conquista

- BA; NCz$ 3.811.330,00 para o sistema
de abastecimento de água no rio Salto, em
Licínio de Almeida - BA; NCz$
1.000.0'00,00 para abastecimento de água, em
Porteirinha - MQ; NCz$ 2.500.000,00 para
conclusão do Açude .J.enipapeiro, no Muni
cípio d~ Olho D'Água - PB; NCz$
1.000.000;00 para barragem do Município de
Ubelita - MG; NCz$ 1.500.000,00 para Açu
de em Hidrolândia - CE; NCz$ 200.000,00
para Açude no Distrito de Anjinho, em San
tana do Cariri - CE;NCz$ 100.000,00 para
esgoto condominal em Poranga - CE; NCz$
100.000,00 em Salitre - CE; NCz$
100.000,00 em Potengi - CE; NCz$
100.000,00 em Ibipiapina - CE; NCz$
150.000,00 em Crateus - CE; NCz$
150.000,00 em Cratu - CE; NCz$
1.000.000,00 para construção da barragem de
Caraíbas, em Salinas - MG; NCz$
2.000.000,00, para o Açude Garcinha; NCz$
1.000.000,00 para o Açude Pontal e NCz$
1.000.000,00 para o Açude Pau Ferro no Mu
nicípio de Petrolina - PE".

PROJETO DE LEI N· 5.005, DE 1990
(Do Sr. José Luiz Maia)

Cria a Escola Agrotécnica de Buriti dos
Lopes, no Estado do Piauí, e dá outras
providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e Redação (ADM.), de Finanças e
Tributação (ADM), e de Educação, Cul
tura e Desporto - art. 24, 11).

Art. 1° Fica criada no Município de Bil
riti dos Lopes a Escola Agrotécnica de Buriti
dós Lopes.

Art. 2· As despesas decorrentes da pI:e
sente lei serão cobertas pelo Orçamento Fe
deral.

Art. 3· Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as disposi
ções em contrário.

Justificação

A necessidade de uma Escola Agrotécnica
nesta área é auto-explicativo. A região é po
bre de recursos e é necessário um esforço
ingente para se amainar a terra e produzir
ao menos o sustento comunitário. Sem uma
escola que ao menos direcione os menores
carentes ou não para uma atividade no cam
po, um aprendizado para maximizar seus par
cos recursos, eles estão praticamente entre
gues à própria sorte.

Outrossim, a Lei de Diretrizes Orçamen
tárias obriga a criação de escolas à prévia
existência, em conseqüência de aprovação,
de recursos apropriados.

A Lei n· 7.813 de ·1989, de 5 de setembro
de 1989, inclui no seu artigo 7 uma verba
de "Expansão e Melhoria do Ensino Técni
co", por conta do MEC. E, é em função da
previsão feita que estamos propondo aos ilus
tres Colegas da Câmara a aprovação da res
pectiva Escola Agrotécnica.

É nossa justificação.
Sala das Sessões. - Deputado José Luiz

Maia

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÓES PERMANENTES

LEI N· 7.813, DE 5 DE
SETEMBRO DE 1989

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União créditos adi
cionais até o limite de NCz$
129.922.059.309,00, e dá outras provi
dências.

Art. 7· Os descritores dos Projetos e Ati
vidades, a seguir relacionados, passam a vigo
rar com a seguinte redação:

I - (vetado).
11 -no Anexo 11 da Lei n° 7.715, de 1989,

com as alterações autorizadas pela Lei n·
7.742, de 1989"

a) "15109.15810312.682 - Assistência Fi
nanceira a Entidades Registradas no Conse
lho Nacional de Serviço Social.

Assegurar recursos financeiros a entidades
comunitários ou filantrópicas atuantes nas
áreas de Educação, Cultura, Saúde e Alimen
tação, conforme adendo "b"."

b) 15120.08431991.065 - Expansão e Me-
lhoria do Ensino Técnico. .

Ampliar a oferta e melhorar a qualidade
do ensino técnico, através de construções,
reformas, restaurações, ampliações, equipa
mentos e desenvolvimento de cursos, abran
gendo, além de outras instituições, Escolas
Técnica no Município de Volta Redonda 
RJ; (NCz$ 1.000.000,00); de Goiana - PE;
(NCz$ 200.000,00), de Acopiara ~ CE;
(NCz$ 500.000,00), Federal de Pernambuco
(NCz$ 100.000,00), de São Lourenço - PE;
(NCz$ 150.000,00) e Camaragibe ~ PE;
(NCz$ 150.000,00), agrícola no Município de'
Senhor do Bonfim -: BA; (NCz$
250.000,00), de Santo Amaro - BA; (NCz$
500.000,00), de Sumê - PE; (N.Cz$
700.000,(0) de Princesa Isabel - PB; (NCz$
700.000,00), de Guaraciaba do Norte - CE;
(NCz$ 250.000,00), de Campos Sales - CE;
(NCz$ 250.000,00), de São Borja "":"'RS;
(NCz$ 500.000,00), de Brejo da Madre de
Jesus - PE; (NCz$ 250.000,00), de Bonito
- PE; (NCz$ 150.000,00) de Lajedo - PE;
(NCz$ 150.000,00) e de Catende - PE;
(NCz$ 150.000,00), de Pesca no Município
de Valença - BA (NCz$ 250.000,00) e de
Porto Seguro - BA; (NCz$ 1.500.000,00),
profissional no município de Boa Esperança
- 'ES; (NCz$ 100.000,00), Técnicas Esta
duais de Palmares - PE; (NCz$ 500.000,00),
e de São Caetano - PE; (NCz$ 500.000,00)
e Federal de Campos - RJ; (NCz$
200.000,00), Agrotécnica de Açailândia 
MA; (NCz$ 1.000.000,00), de São BentQ 
MA; (NCz$ 1.000.000,00) de João Alfredo
- PE; (NCz$ 100.000,00), de Castanhal 
PA; (NCz$ 300.000,00), de Santa Inês - BA;.
(NCz$ 2.000.000,00 de Pio "Ix - PI; (NCz$
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200.000,00), de Ribeiro Gonçalves - PI;
(NCz$ 200.000,00), de Picos - PI (NCz$
200.000,00), de Buritis dos Lopes (NCz$
200.000,00), e de Valença - PI; (NCz$
200.000,00), profissionalizante de turismo de
Olinda - PE (NCz$ 1.000.000,00), conclu
são da construção da Escola Agrícola da
Emarc-linhares - ES; (NCz$ 500.000,00) e
de Petrolândia - PE; (NCz$ 250.000,00),
ampliação e desenvolvimento de cursos da
Escola Agrotécnica de São João do Piauí
PI; (NCz$ 100.000,00), recuperação da Esco
la Agrotécnica Federal de Belo Jardim 
PE; da unidade de ensino descentralizado da
Escola Técnica Federal de Pernambuco, em'
Pesqueira - PE; (NCz$ 500.000,00), concluo'
são da unidade de ensino descentralizado da
Escola Técnica Federal de Petrolina - PE
(NCz$ 800.000,00), e da Escola Agrotécnica
Federal Dom Avelar Brandão Vilela em Pe
trolina - PE. (NCz$ 900.000,00).

IH-No Anexo IH da Lei n' 7.715, de
1989, com alterações introduzidas peIa Lei
n' 7.742, de 1989.

a) 27102.16895427.072 - Construção de
Ramais Ferroviários Trechos Belém-São
Luis-Teresina.

Proceder a estudos e levantamentos para
elaboração de projetos de viabilidade econô
mico-financeira da interligação Ferroviária
entre Belém-São Luis e Teresina, bem como
proceder as obras iniciais".

b) 27102.16895427.018 - Implantação de
Variante Rio Paraguaçu - Projeto Diretriz
(Mapeie - Iaçu).

Melhorar o sistema Ferroviário da Região
que se encontra em adiantado estágio de de
gradaçãq".

c) 27203.16905642.422 - Serviços de Dra
gagem de Manutenção.

Prover meios para o funcionamento das
atividades vinculadas às dragagens, destinan
do NCz$ 1.433.190,00 para dragagem do Por
to de Camocim no Ceará."

d) 27202.16885393.701- Restauração da
Malha Rodoviária Federal a Cargo do Fundo
Rodoviário Nacional.

Dotar os segmentos rodoviários de condi
ções de trafegabilidade e segurança, redu
zindo os custos operacionais e o número de
acidentes através de sua restauração, sendó
NCz$ 7.165,00 para recuperação da Rede viá
ria do Ceará, NCz$ 1.791,00 para restauração
da BR-4081PE - trechos: Divisa PEIPB 
Recife; ligação a PE 90 trecho Cardina 
Limoeiro e Umari - Surubim, NCz$
2.866,00 para restauração da BR-116/PR; tre
cho entroncamento BR-277 com BR-423,
subtrecho restaurações de trechos rodoviá
rios (km) 770 km 100.1 a 118.8, NCz$
3.582,00 para conservação da BR-040/Três
Rios - Petrópolis/RJ; NCz$ 7.165,00 para
restauração da BR-OlO, PA - Divisa MAl
PA - Belém, NCz$ 10.748,00 para restau
ração da BR-116 - Trechos Fortaleza Divisa
CEIPI e Cruzeta/Cratéus, NCz$ 3.941,00 pa
ra restauração da BR-330 - Trecho Jequié/I
taitaba, NCz$ 2.866,00 para restauração de
49,7 km da BR-285 - Ijui/Vacaria".

; e) 25202.13764471.151 - Construção e
Am'pliação de Sistemas de Abastecimentos
,D'Agua.

Contribuir para a redução da Morbi-Mor
talidade, principalmente, a infantil devido as
doenças entéricas de veiculação hídrica e au
mentar a expectativa de vida e a produti
vidade das populações, sendo NCz$ 4.790,00
para sistema ,de abastecimento d'água dos
municípios da Ilha de Marajó (PA) - Im
plantação e t:xpansão, NCz$ 100.000,00 para
aplicação no Município de Portão/RS; NCz$
100.000,00 na Vila Popular Três Passos/RS
e NCz$ 200.000,00 no Município de Congo
nhas-MG".

"f) 13208.13764583.795 - Controle de
Enchentes e Saneaento Urbano do Rio Su
baé/BA.

Obras de Defesa Contra Enchentes e Sa
neamento Urbano do Rio Subaé, do Muni
cípio de Santo Amaro/BA, incluindo a cons
trução de 2 (duas) barragens".

IV - no Anexo III da Lei n' 7.715, de
1989, com as alterações introduzidas pela Lei
n' 7.742, de 1989, e com as modificações de
correntes do Anexo IX, desta Lei.

"a) 13204.04160951.072 - Ampliação da
Rede Armazenadora.

Desenvolver a Infra-Estrutura de Armane
nagem com a finalidade de atender às necessi
dades do setor agropecuário, sendo NCz$
200.000,00 para aplicação no Município de
Três Passos - RS e NCz$ 200.000,00 no Esta
do de Rondônia".

b) 19201.07400311.250 - Apoio a Proje
tos de Desenvolvimento Regional.

Reforçar a ação governamental junto a
áreas periféricas, incentivando a implantação
racional de proejos de baixo custo e restau
rando e/ou ampliando a malha rodoviária vi
cinal, visando atender áreas de potencial agrí-
Jla e florestal da Amazônia, sendo NCz$

200.000,00 para o sistema de Abastecimento
de Água de Araguaína - TO., e NCz$
200.000,00 para o Projeto de Assentamento
Rápido e Implantação e Manutenção de Co
lonos do Estado de Rondônia".

"V) No Anexo III daLein'7.715, de 1989,
com as alterações introduzidas pela Lei n'
7.742, de 1989:

"a) 19102.07401833.600 - Padre Cícero
Implantar no semi-árido nordestino, em

pequenas propriedades e comunidades ru
rais, infra-estrutura hidráulica permanente
para ampliar a oferta de água mediante o
uso de tecnologias simples e de baixo custo,
com vistas a permitir o convívio adequado
do homem com as estiagens periódicas; bem
como implementar' ações de fortalecimento
da infra-estrutura social e produtiva, visando
à melhoria da qualidade de vida da população
rural, ·dando ênfase à construção da Barra
gem de Bruscas e da Barragem de Poço Re
dondo - PB; sendo NCz$ 1.000.000,00 para
a Barragem do Rio Pardo, em Vitória da
Conquista - BA; NCz$ 3.811.330,00 para
o sistema de abastecimento de água no Rio
Salto, em Licínio de Almeida - BAj NCz$
1.000.000,00 para abastecimento de água, em
Porteirinha - MG; NCz$ 2.500.000,00 para

conclusão do Açude Jenipapeiro, no Muni
cípio de Olho Dágua - PB; NCz$
1.000.000,00 para Barragem no Município de
Ubelita - MG; NCz$ 1.500.000,00 para Açu
de em Hidrolândia - CE; NCz$ 200.000,00
para Açude no Distrito de Anjinho, em San
tana do Cariri - CE; NCz$ 100.000,00 para
Esgoto Condominal em Poranga - CE;
NCz$ 100.000,00 em Salitre - CE; NCz$
100.000,00 em Potengi - CE; NCz$
100.000,00 em Ibiapiapina - CE; NCz$
150.000,00 em Crateús - CE; NCz$
150.000,00 em Crato - CE; NCz$
1.000.000,00 para construção da Barragem
de Caraíbas, em Salinas - MG; NCz$
2.000.000,00, para o Açude Garcinha; NCz$
1.000.000,00 para o Açude Pontal e NCz$
1.000.000,00 para o Açude Pau Ferro, No
Município de Petrolina - PE".

PRO,JÉTO DE LEI N' 5.006, DE 1990
(Do Sr. José Luiz Maia)

Cria Escola Agrotécnica de Ribeiro
Gonçalves, no Estado do Piauí, e dá ou
tras providências.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Educação,
Cultura e Desporto - Art. 24, 11).

Art. l' Fica criada no Município de Ri
beiro Gonçalves a Escola Agrotécnica de Ri
beiro Gonçalves.

Art. 2' As despesas decorrentes da pre
sente Lei serão cobertas pelo Orçamento Fe
deral.

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as disposi
ções em contrário.

Justificação

A necessidade de uma Escola Agrotécnica
nesta área é auto-explicativa. A região é po
bre de recursos e é necessário um esforço
ingente para se amainar a terra e produzir
ao menos o sustento comunitário. Sem uma
escola que ao meno~ direcione os menores
carentes ou não para uma atividade no cam
po, um aprendizado para maximizar seus par
cos recursos, eles estão praticamente entre
gues à própria sorte.

Outrossim, a Lei de Diretrizes Orçamen
tárias obriga a criação de escolas à prévia
existência, em conseqüência de aprovação,
de recursos apropriados.

A Lei n' 7.813 de 1989, de 5 de setembro
de 1989, inclui no seu art. 7' uma verba de
"Expansão e Melhoria do Ensino Técnico~',

por conta do MEC. E, é em função da previ
são feita que estamos propondo aos ilustres
Colegas da Câmara a aprovação da respectiva
Escola Agrotécnica.

É nossa justificação.
Sala das Sessões, - Deputado José Luiz

Maia.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N' 7.813, DE 5 DE
SETEMBRO DE 1989

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédios adi
cionais até o limite de NCz$
129.922.059.309,00, e dá outras provi
dências.

Art. 7' Os descritores dos Projetos e Ati
vidades, a seguir relacionados; passam a 'vigo
rar com a seguinte redação:

I - (Vetado).
II - no anexo II da Lei n' 7.715, de 1989,

com as alterações autorizadas pela Lei n°
7.742, de 1989.

a) 15109.15810312.682 - Assistência Fi
nanceira a Entidades Registradas no Conse
lho Nacional de Serviço Social.

Assegurar recursos financeiros a entidades
comunitárias ou filantrópicas atuantes nas
áreas de educação, cultura, saúde e alimen
tação, conforme adendo '·'B".

b) 15120.08431991.065 - Expansão e Me
lhoria do Ensino Técnico.

Ampliar a oferta e melhorar a qualidade
do ensino técnico, através de construções,
reformas, restaurações, ampliações, equipa
mentos e desenvolvimento de cursos, abran
gendo, além de outras instituições, escolas
técnicas no muniícipo de Volta Redonda
RJ (NCz$ 1.000.000,00), de Goiânia - PE
(NCz$ 200.000,00), de Acopiara - CE
(NCz$ 500.000,00), Federal de Pernambuco
(NCz$ 100.000,00), de São Lourenço - PE
(NCz$ 150.000,00), e Camaragibe - PE
(NCz$150.000,00), Agrícola no município de
Senhor do Bonfim - BA (NCz$ 250.000,00),
de Santo Amaro - BA (NCz$ 500.000,00),
de Sumê - PB (NCz$ 700.000,00), de Prin
cesa Isabel - PB (NCz$ 700.000,00), de Gua
raciaba do Norte - CE (NCz$ 250.000,00),
de Campos Sales - CE (NCz$ 250.000,00),
de São Borja - RS (NCz$ 500.000,00), 
PE (NCz$ 250.000,00) de Bonito de Brejo
da Madre de Deus - PE (NCz$ 250.000,00),
de Bonito - PE (NCz$ 150.000,00), de Laje
do - PE (NCz$ 150.000,00), e de Catende
- PE (NCz$ 250.000,00), de Pesca no muni
cipio de Valença --: BA (NCz$ 250.000,00),
e de Porto Seguro - BA (NCz$
1.500.000,00), Profissional no município de
Boa Esperança-ES (NCz$100.000,00), téc
nicas estaduais de Palmares - PE (NCz$
500.000,00), e de São Caetano - PE (Ncz$
500.000,00), e Federal de Campos - RJ
(NCz$ 200.000,00), Agrotécnic~ de Açailân
dia - MA (1.000.000,00), de São Bento 
MA (NCz$ 1.000.000,00), de São João Alfre
do - PE (NCz$ 100.000,00), de Castanhal
- PA (NCz$ 300.000,00), de Santa Inês 
BA (NCt.$ 2.000.000,00), de Pio IX - PI
(NCz$ 200.000,00), de Ribeiro Gonçalve:; -,
PI (NCz$ 200.000,00), de Picos - FI (NCz$
200.000,00), de Buritis dos Lopes (NCz$

, 200.000,00), e de Valença - PI (NCz$

200.000,00), profissionalizante de Turismo
de Olinda-PE (NCz$1.000.000,000). Con
clusão da construção da Escola Agrícola da
EMARC - Linhares - ES (NCz$
500.000,00), e de Petrolândia - PE (NCz$
250.000,00). Ampliação e desenvolvimento
de cursos da escola agrotêcnica de São João
do Piauí - PI (NCz$ 100.000,00). Recupe
ração da Escola Agrotécnica Federal de Belo
Jardim - PE (NCz$ 200.000,00), da Unidade
de Ensino descentralizado da escola técnica
Federal de Pernambuco, em Pesqueira - PE
(NCz$ 500.000,00), conclusão da Unidade de
ensino descentralizado da escola técnica fede
ral de Petrolina - PE (NCz$ 800.000,00),
e da Escola Agrotécnica federal Dom Avelar
Brandão Vilela em Petrolina - PE (NCz$
900.000,00).

III - No Anexo III da Lei n' 7.715, de
1989 com as alterações introduzidas pela Lei
n' 7.742, de 1989.

"a) 27102.16895427.072 - Construção de
Ramais Ferroviários Trechos Belém-São
Luiz-Terezina.

Proceder a estudos e levantamentos para
elaboração de projetos de viabilidade econô
mico-financeira da interligação ferroviária
entre Belém-São Luiz e Teresina, bem como
proceder as obras iniciais".

b) "27102.16895427.018. Implantação da
Variante Rio Paraguaçu - projeto Diretriz
(Mapeie - Iaçu).

Melhorar o sistema ferroviário da região,
que se encontra em adiantado estágio de de
gradação".

"c) 27203.16905642.422 - Serviço de
Dragagem de Manutenção.

Prover meios para o funcionamento das
atividades vinculadas às dragagens, destinan
do NCz$ 1.433.190,00 para dragagem do por
to de camocim no Ceará."

"d) 27202.16885393.701 - Restauração
da Malha Rodoviária Federal a cargo do fun-
do rodoviário Nacional. .

Dotar os segmentos rodoviários de condi
ções de' trafegalidade e segurança, reduzindo
os custos operacionais e no número de aci
dentes através de sua restauração, sendo
NCz$ 7.165,00 para recuperação da rede viá
ria do Ceará, NCz$ 1.791,00 para restauração
da BR-408/PE - trechos: Divisa PE/PB 
Recife, ligação a PE 90. Trecho Cardina 
Limoeiro e Umari - Surubim, NCz$
2.866,00 para restauração da BR-116IPR, tre
cho entroncamento' BR-277 com BR-423,
subtrecho restaurações de trechos rodoviá
rios (km) nOkm 100.1 a 118.8, NCz$
3.582,001 para conservação da BR-040 Três
Rios - PetrópolislRJ, NCz$ 7.165,00 para
restauração da BR-010, PA - Divisa MAl
PA - Belém, NCz$ 10.748,00 para restau
ração da BR-116 - Trechos Fortaleza divisa
CE/PI e Cruzeta/Crateús, NCz$ 3.941,00 pa
ra restauração da BR-330 - trechos Jequié/I
taitara, NCz$ 2.866,00 para restauração de
49,7Km da BR-285 -IjuílVacaria".

, , "~) 25202.13764471.151 - Construção e
Ampliação de Sistemas de Abastecimento
d'água.

Contribuir para a redução da morbi-morta
lidade, principalmente a infantil devido as
doenças entéricas de veiculação hídrica'e au
mentar a expectativa de vida e a produti
vidade das populações, sendo NCz$ 4.790,00
para sistema de abastecimento d'águados mu
nicípios da Ilha de Marajó (PA) - implan
tação e expansão, NCz$ 100.000,00 para apli
cação no município de Portão/RS, NCz$
100.000,00 na Vila Popular Três Passos/RS
e Ncz$ 200.000,00 mo município de Congo
nhas-MG".

"f) 13208.13764583.785 - Controle de
Enchentes e Saneamento Urbano do Rio Su
baélBA.

Obras de defesa contra enchentes e sanea
mento urbano do Rio Subaé, do'município
de Santo Amaro/BA, incluindo a construção
de 2 (duas) barragens".

IV - no Anexo III da Lei n' 7.715, de
1989, com as alterações introduzidas pela Lei
n° 7.742, de 1989, e com as modificações de
correntes do Anexo IX, desta-lei:

"a) 13204.04160951-072 - Ampliação da
Rede· Armazenadora.

Desenvolver a infra-estrutura de armaze
nagem com a finalidade de atender às necessi
dades do setor agropecuário sendo NCz$ ,
200.000,00 para aplicação no município de
Três Passos e NCz$ 200.000,00 no Estado
de Rondônia".

"b) 19201.07400311.250 - Apoio a Proje
tos de Desenvolvimento regional.

Reforçar a ação governamental junto a
áreas periféricas, incentivando a implantação
racional de projetos de baixo custo e restau"
rando e/ou ampliando a malha rodoviária vi
cinal, visando atender áreas de potencial agrí
cola e florestal da Amazônia sendo NCz$
200.000,00 para o sistema de abastecimento
de água de Araguaína - TO, e NCz$
200.000,00 para o projeto de assentamento
rápido e implantação e manutenção de colo
nos no Estado de Rondônia".

"V) no Anexo III da Lei n' 7.715, de 1989,
com as alterações introduzidas pela Lei no
7.742, de 1989;

"a) 19102.0740~33.600- Padre Cícero
Implantar no s mi-árido nordestino, em

pequenas proprie ades e comunidades ru
rais, infra-estrutu hidráulica permanente
para ampliar a oferta de água mediante o
uso de tecnologias simples e de baixo custo,
com vistas a permitir o convívio adequado
do homem com as estiagens periódicas; bem
como implantar açõ~ de fortalecimento da
infra-e~trutura s~cial e pro~utiva, visando à
melhona da quahda de Vida da população
rural, dando ênfase a construção da barragem
de Bruscas e da barragem de Poço Redondo
-PB; sendo NCz$1.0oo.000,00paraa barra
gem do Rio Pardo, em Vitória da Conquista
- BA, NCz$ 3.811.330,00 para o sistema
de abastecimento de água no Rio Salto, e
em Licínio de Almeida - BA; NCz$
1.000.000,00 para abastecimento de água em
Porteirinha - MG; NCz$ 2.500.000,00 para
conclusão do Açude Jenipapeiro no muni
cípio de Olho D'água - PB; NCz$
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1.000.000,00 para barragem no município de
Ubelita·- MG; NCz$ 1.500.000,00 para açu
de em Hidrolândia - CE; NCz$ 200.000,00
para açude no Distrito de Anjinho, em San
tana do Cariri - CE; NCz$ 100.000,00 para
esgoto condominal em Poranga - CE; NCz$
100.000,00 em Ibipiapina - CE; NCz$
100.000,00 em Salitere - CE; NCz$
100.000,00 em Potengi - CE; NCz$
100.000,00 em Ibipiapina - CE; NCz$
150.000,00, em Crateús - CE; NCz$
150.000,00 em Crato - CE; NCz$
1.000.000,00 para construção da barragem de
Caraíbas, em Salinas - MG; NCz$
2.000.000,00 para o açude Garcinha; NCz$
1.000.000,00 para o açude Pontal e NCz$
1.000.000,00 para o açude Pau Ferro, no mu
nicípio de Petrolina - PE."

PROJETO DE LEI N' 5.008, DE 1990
(Do Sr. Francisco Amaral)

Dispõe sobre a efetivação de servidores
das sociedades de economia mista e em
presas públicas.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Trabalho, de
Administração e Serviço Público - Art.
24,11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' Os servidores públicos civis da

União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, da administração direta e au
tárquica, assim entendidas as autarquias pro
priamente ditas. as empresas públicas e socie
dades de economia mista, bem assim das fun
dações públicas, em exercício da data da pro
mulgação da Constituição, há pelo menos cin
co anos continuados e que não tenham sido
admitidos na forma regulada no artigo 37 da
Constituição, são considerados estáveis no
serviço público.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

Determinou, expressamente a Constitui
ção de 1988:

"Art. 19. Os servidores públicos ci
vis da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, da adminis
tração direta, autárquica e das fundações
pública, em exercício na data da promul
gação da Constituição, há pelo menos
cinco anos continuados, e que não te
nham sido admitidos na forma regulada
no art. 37 da Constituição, são conside
rados estáveis no serviço público."

O Poder Executivo, entretanto, estranha
mente vem dando interpretação altamente
restritiva à determinação constitucional en
tendendo que os servidores da administração
indireta das empresas públicas e sociedades
de economia mista por não terem sido estas
individualmente mencionadas no texto cons
titucional estão excluídos da proteção da esta
bilidade.

Impõe-se portànto, que a matéria ganhe
explicitação legal de caráter interpretativo
para evitar seja marginalizado justamente um
direito consticionalmente outorgado.

É evidente que a administração, segundo
grande número de conceituados administra
tivistas, se compõe de administração direta
e indireta ou da administração centralizada
e autárquica.

A administração centralizada ou direta é
composta de seus órgãos não autárquicos,
constituídos no poder Executivo, principal
mente da PresidênCia da República e dos Mi
nistérios.

A seu turno, a administração indireta ou
autárquica, consoante de principal, esta últi
ma nomenclatura que é, sobretudo a usada
constitucionalmente engloba todos os órgãos
da administração que têm personalidade jurí
dica própria, autonomia financeira e adminis
trativa, abrangendo, assim, inelutavelmente,
não só as autarquias propriamente ditas mas,
sem dúvida, alguma, as' empresas públicas
e sociedades de economia mista por que estas
últimas têm as características evidentes de
entidades autárquicas possuem personalida
de jurídica própria, e usufruem de autonomia
administrativa e financeira.

Evitar que o entendimento restritivo do
Poder Executivo prejudique milhares de ser
vidores de entes públicos autárquicos tumul
tue a administração e suscite inumeráveis
questões judiciais é portanto, a transparente
finalidade do presente projeto.

Sala das Sessõe, 2 de maio de 1990. 
Deputado Francisco Amaral.

PROJETO DE LEI N' 5.013, DE 1990
(Do SI. Vilson Souza)

Dispõe sobre a centralização do paga
mento do pessoal da Administração Fede
ral em bancos oficiais e a centralização
dos negócios bancários das empresas do
setor produtivo estatal no Banco do Brasil
S.A.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; e
de Finanças e Tributação - Art. 24, n.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As disponibilidades financeiras

de todos os órgãos e entidades da Adm4tis
tração Federal Direta e Indireta, e também
de quaisquer empresas controladas direta ou
indiretamente pela União, serão depositadas,
com exclusividade, em instituições financei
ras oficiais federais, observadas as disposi
ções do Decreto-Lei N' 1.290, de 3-12-73.

Parágrafo único. O pagamento do pes
soal da Administração Federal Direta ou In
direta será efetuado exclusivamente por in
termédio de instituições financeiras oficiais
federais.

Art. 2' As empresas estata}s não finan
ceiras, controladas pela Secretaria de Orça
mento e Controle de Empresas Estatais 
SEST, vinculada ao Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, centralizarão as

disponibilidades de caixa, bem como as ope
rações bancárias e financeiras decorrentes de
suas atividades no Banco do Brasil S.A.

Parágrafo único. Compreendem-se nas
operações bancárias e financeiras, entre ou
tras: ordem de pagamento, cobranças simples
e descontadas, pagamento a fornecedores e
a empregados, recolhimentos de tributos:
operações de câmbio, "underwriting" e "Iea
sing".

Art. 3' Os recursos disponíveis no Banco
do Brasil S.A., em decorrência do disposto
no artigo 2', constituirão fontes de aplicação
nas operações que lhe são próprias e, por
intermédio do BB-Banco de Investimento S.
A., no financiamento de projetos de expan
são e de modernização tecnológica, bem co
mo de saneamento financeiro de empresas
do setor produtivo estatal.

Art. 4' O BB - Banco de Investimentos
S.A constituirá fundo de natureza meramen
te escrituraI, sob a denominação de Fundo
de Financiamento e Capitalização de Empre
sas do Setor Produtivo Estatal - FFC, com
recursos oriundos das seguintes fontes:

I - percentual do resultado líquido apu
rado ao final de cada ano, obtido em decor
rência da centralização de negócio das esta
tais no Banco do Brasil, conforme dispõe o
Art. 2';

11 - manutenção do aporte mínimo cor
respondente a 10% (dez por cento) do saldo
médio anual dos recursos disponíveis no Ban
co do Brasil, na forma do disposto no art.
3"

'm - 50% (cinqüenta por cento) dos resul
tados líquidos gerados por aplicações finan
ceiras dos recursos do Fundo de Financia
mento e Capitalização de Empresas do Setor
Produtivo Estatal - FFC;

IV - outras, decorrentes de captação ou
repasses para a finalidade.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A.
fixará anualmente, o percentual de sua parti
cipação na forma do inciso I.

Art. 5' O Fundo de Financiamento e Ca
pitalização de Empresas do Setor Produtivo
Estatal - FFC terá por finalidade a promo
ção de saneamento financeiro, capitalização
e financiamento de empresas do setor produ
tivo estatal, devendo os recursos ser aplicados
pelo BB - Banco de Investimentos S.A.,
prioritariamente em:

I - subscrição de ações de empresas esta
tais federais para posterior pulverização no
mercado, buscando sempre democratizá-Ias
entre o maior número de investidores;

11 - financiamento de projetos de expan
são e programas de modernização adminis
trativa e tecnológica de empresas estatais;

Parágrafo único. O Banco de Investi
mentos S.A. poderá destinar até 4% (quatro
por cento) do patrimônio do Fundo de Finan
ciamento e Capitalização de Empresas do Se
tor Produtivo Estatal- FFC, para cobertura
dos seus custos operacionais.

Art. 6' No exame das propostas de utili
zação de recursos do Fundo de Financiamen
to e Capitalização de Empresas do Setor Pro-
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dutivo Estatal, apresentadas pelas empresas
do setor produtivo estatal, serão obervados
pelo BB - Banco de Investimento S.A., os
seguintes critérios:

I - emprego de tecnologia avançada, a ní
vel do setor;

II - adoção de modernos sistemas de pla
nejamento, organização e gerência de produ
ção e de comercialização;

III - capacidade de proporcionar rentabi
lidade igualou superior à da média do setor
a que pertença;

IV - níveis de competividade e eficiência
capazes de colocar a empresa em situação
de destaque.nos mercados interno e externo.

V - adequada relação capital próprio/ca
pital de terceiros.

Art. 7" Os órgãos e entidades a que se
refere o art. I" deverão comunicar, no prazo
de 60 dias a contar da publicação da presente
lei, ao Departamento do Tesouro Nacional
(DTN), do Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento, a data de transferência de
quaisquer saldos de depósitos em instituições
bancárias privadas, autorizadas ou não pelo
Conselho Monetário Nacional, para bancos
oficiais.

Parágrafo único. A falta de comunicação
no prazo estabelecido induzirá presunção de
continuidade de depósitos bancários em insti
tuição privada, em desobediência ao disposto
no art. 164, parágrafo 3", da Constituição,
cabendo ao Departamento do Tesouro Na
cional indicar ao Tribunal de Contas da
União os órgãos e entidades omissos, para
fins de apuração da responsabilidade dos res
pectivos dirigentes.

Art. 8" As empresas estatais não finan"
ceiras, controladas pela Secretaria de Orça
mento e Controle de Empresas Estatais 
SEST, adotarão, sob pena de responsabili
dade de seus diretores, as providências que
lhes couberem para a efetiva implementação
do disposto no art. 2" no prazo de sessenta
dias, a contar da publicação desta Lei.

Art. 9" Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

A retomada do processo de crescimento
do País exigirá a adoção de políticas opera
cionais inovadoras, capazes de gerar recursos
para apoiar a recuperação, expansão e mo
dernização das empresas estatais, principal
mente aquelas consideradas estratégicas no
novo ciclo de desenvolvimento que já se vi
sualiza para a próxima década.

Várias dessas empresas, notadamente as
do setor produtivo estatal, necessitam de
ações prévias de recuperação e saneamento
financeiro para que, então passem a gerar
internamente recursos indispensáveis à sus
tentação de suas atividades em níveis desejá
veis, compatíveis com o incremento da de
manda que certamente ocorrerá.

As limitações que hoje se colocam, tanto
pela via de poupança interna quanto externa,

. para mobilização do volume de investimentos

exigido para a necessária expansão e moder
nização dessas empresas,. sobretudo as das
áreas de energia, telecomunicações e side
rurgia impõem a instituição de estratégia de
geração de recursos que possam, a médio e
longo prazos, contribuir efetivamente na
amenização dos problemas emergentes.

Através de estudos efetuados nos balanços
dessas empresas, de dezembro/88, corrigidos
monetariamente, estima-se um giro anual de
recursos equivalente a US$ 742 bilhões (cai
xa, impostos, salários, encargos ,sociais, câm
bio e pagamento de fornecedores).

Entretanto, a pulverização dos negócios
bancários e financeiros estatais na rede ban
cária nacional não permite que o Estado pos
sa tirar proveito dessas operações (depósitos,
aplicações, cobranças simples, descontos de
duplicatas, recebimento de impostos e taxas,
pagamento a fornecedores e empregados,
operações de câmbio, "leasing" e outras),
prejudicando a viabilidade ,de reversão, às
próprias empresas, dos benefícios decorren
tes de desejável centralização dessas transa
ções em um banco oficial.

Daí ser imperiosa a necessidade de centra
lizar todas as operações e serviços bancários
e financeiros das empresas estatais em uma
instituição oficial de crédito, providência que
favoreceria, ainda, a realização dos trabalhos
de orçamentação e do controle financeiro
exercido pelo Ministério da Economia, Fa
zenda e Planejamento/SEST. .

O Banco do Brasil, a maior instituição fi
nanceira oficial, que atua em todos os seg
mentos do mercado e mantém uma extensa
malha de dependência por todos os recantos
do Território Nacional, se propõe a centra
lizar esses negócios e, em contrapartida, des
tinar percentual das receitas geradas nessas
operações para um fundo específico, junto
ao BB -Banco de Investimentos S.A., desti
nado ao financiamento de programas 'de in
vestimento e saneamento financeiro das pró
prias empresas estatais.

O referido fundo seria suprido, com a ma
nutenção de valor correspondente a 10% do
saldo médio dos negócios bancários das em
presas estatais e de 50% dos resultados líqui
dos anuais gerados nas aplicações dos recur
sos.

Estim~-se que as disponibilidades globais
do fundo, nas condições explicitadas, se si
tuem em torno de US$ 20 bilhões.

Sala das Sessões de abril de 1990.
- Deputado Vilson Souza.

LEGlS/.-AÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATlVA DO BRASIL - 1988

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

Art. 164. A competência da União para
emitir moeda será exercida exclusivamente
pelo banco central.

§ 3- As disponibilidades de caixa da
União serão depositadas' no' banco central;
as dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu
nicípios e dos órgãos ou entidades do Poder
Público e das empresas por ele controladas,
em instituições financeiras oficiais, ressalva
dos os casos previstos em lei. .

DECRETO-LEI N" 1.290
DE 3 DE DEZEMBRO pE 1978

Dispõe sobre a aplicação financeira de
disponibiBidade pelas entidades da Admi·
nistração Federal Indireta, bem como pe
las Fundações supervisionadas pela
União e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atri
buição que lhe confere o item II do artigo
55 da Constituição, decreta:

Art. 1" As entidades da Administração
Federal Indireta não poderão utilizar recur
sos provenientes de dotações orçamentárias
da União, inclusive transferências, nem even
tuais saldos da mesma origem apurados no
encerramento. de cada ano civil. em suas apli
cações no mercado financeiro.

Parágrafo único. A Inspetoria-Geral de
Finanças do Ministério da Fazenda e o Banco
Central do Brasil promoverão as medidas ne
cessárias ao cumprimento das diretrizes fixa
das neste artigo.

Art. 2" As autarquias, empresas públicas
e sociedades de economia mista. integrantes
da Administração Federal Indireta, bem co
mo as fundações supervisionadas pela União,
poderão adquirir títulos do Tesouro Nacio
nal, com disponibilidades resultantes de re
ceitas próprias, através do Banco Central do
Brasil ou na forma que este estabelecer, in
clusive quanto a sua negociação.

Art. 3" É vedada às entidades referidas
no artigo anterior a aplicação de disponibi
lidades financeiras em títulos de renda fixa,
outros que não títulos do Tesouro Nacional,
ou em depósitos bancários a prazo.

Parágrafo único. De acordo com o dis
posto neste artigo, as aplicações de disponibi
lidades em outros ativos financeiros que .não
títulos do Tesouro Nacional, existentes na
data da publicação deste decreto-lei, não po
derão ser renovadas após os respectivos ven
cimentos.

Art. 4" Em casos expecionais, o Conse
lho Monetário Nacional poderá autorizar o
levantamento de:

a) proibição estabelecida no § 9" do artigo
49 da Lei n" 4.595 de 31 de dezembro de
1964;

b) proibição a que se refere o caput do
artigo 1" deste decreto-lei;

c) proibições de que trata o artigo 39 deste
decreto-lei.
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Art. So O artigo 30 do Decreto-Lei nO
1.20S, de 31 de janeiro de 1972, passa a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 30 É vedado sacar recursos de con
tas originadas de cotas, repasses e sub-re
passes; para depósito em outra conta ou insti
tuição financeira diversa da mencionada nes
te decreto-lei.

Parágrafo único. Em casos excepcionais
e para fins específicos, o Ministro da Fazenda
poderá previamente autorizar o levantamen
to da proibição a que se refere o caput deste"
Artigo."

Art. 60 Aplicam-se as disposições deste
decreto-lei às entidades sob controle acioná
rio de órgãos da Administração Indireta da
União.

Art. 70 Este decreto-lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

. "Brasília, 3 de dezembro de 1973; lS20 da
Independência e 8So da República. - EMÍ·
LIO G. MÉDICI - Alfredo Buzaid - Adal·
berto de Barros Nunes - Orlando Geisel 
Mário Gibson Barbosa - José Flávio Pécora
- Mário David Andreazza - Moura Cavai·
canti - Jarba G. Passarinho - Júlio Barata
- J. Araripe Macêdo - Mário Lemos 
Marcus Vinícius Pratini de Moraes - Antonio
Dias Leite Júnior - João Paulo dos Reis Ve
I1/tso - José Costa Cavalcanti - Hygino C.
Corsetti. "

PROJETO DE LEI N' 5.014, DE 1990
(Do Sr. Chico Humberto)

Dispõe sobre pagamento de dívidas do
setor agrícola.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Agricul
tura e Política Rural; e de Finanças e
Tributação - Art. 24, 11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 As dívidas contraídas pelo setor

agrícola em cruzados novos, com fundamento
na Caderneta de Poupança Rural, poderão
ser resgatadas em cruzeiros com deságio igual
ao dos leilões do Banco Central do Brasil;
caso estes não se realizem com deságio de
quarenta e três por cento.

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data'
de sua publicação.

Justificação

Os termos do presente projeto são a sua
própria, clara e iniludível justificação, na me
dida em que garante: as dívidas contraídas
pelo setor agrícola em cruzados novos, com
fundamento na Caderneta de Poupança Ru
ral poderão ser resgatadas em'cruzeiros com
deságio igual ao dos leilões do Banco Central
do Brasil caso estes não se realizem com desá
gio de quarenta e três por cento.

É media urgentemente reclamada pela si
tuação atu~l das atividades agrícolas e que
não pode ser postergada.

Sala das Sessões, 2 de maio de 1990. 
Deputado Chico Humberto.

PROJETO DE LEI N° 5.015, DE 1990
(Do Sr. Agripino de Oliveira Lima)

Dispõe sobre extinção de punibilidade
e regularização de aquisição de equipa
mento eletrônico de origem estrangeira.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Econo
mia, Indústria e Comércio; e de Finanças
e Tributação - Art. 24,11.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Será extinta a punibilidade ou

isentado de responsabilidade criminal o agen
te que adquiriu ou recebeu, para uso próprio,
equipamento eletrônico de qualquer nature
za, de origem estrangeira, sem cobertura fis
cal, desde que promova a quitação do tributo
devido no prazo de noventa (90) dias, a con
tar da promulgação desta lei.

Art. 2° Para regularização da aquisição
o agente deverá recolher aos cofres da União,
através da guia modelo DARF, o valor cor
respondente a cem (100) Bônus dQ Tesouro
Nacional (BTN) do mês do pagamento, dela
constando tipo do aparelho e sua respectiva
numeração.

Art. 3° Esta lei terá vigência pelo prazo
de noventa (90) dias a contar de sua promul
gação.

Art. 40 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

É público e notório que grande parte da
população brasileira vem adquirindo, ao lon
go dos anos, aparelhos eletrônicos e outros
objetos de fabricação estrangeira, não só face
ao requinte técnico, como também em razão
das facilidades encontradas na introdução dos
mesmos no território nacional e porque o pre
ço compensava o risco, o que deixou de acor
rer com a supervalorização do dolar em rela
ção ao cruzeiro antigo, cruzado e cruzado
novo.

Assim é que aparelhos de som, vídeos cas
setes, câmeras de filmagem, computadores
e outros objetos eletrônicos foram introdu
zidos no mercado brasileiro, passando a com
por não só ativos-fixos de pessoas jurídicas,
como também o patrimônio de particulares,
sendo certo que tais aquisições se caracte
rizam conduta ilícita preconizada no artigo
180 e seu parágrafo primeiro, do Código Pe
naI Brasileiro, ensejando, no mais das vezes,
.() perdimento da mercadoria apesar da absol
vição criminal, não se alinhando tal procedi
mento nos dispositivos do art. 334, do Esta
tuto Repressivo, por não ter finalidade co
merciaI.

Com a abertura das fronteiras para impor
tações, necessário se faz dar ao proprietário
de aparelhos eletrônicos sem cobertura fiscal
a possibilidade de regularizar a posse irregu
lar de bens havidos nessa circunstância, dan
do-lhe oportunidade de recolher o tributo de
vido para que fique isento de responsabili
dade criminal e do perdimento da mercado
ria, acarretando, em contra partida, uma re
ceita tributária não prevista mas de signifi
cativa importllncia para os cofres públicos.

Assim é que ao Poder Legislativo cabe re
gulamentar através de dispositivo legal tais
situações, ainda porque atinge grnade parte
do povo brasileiro, estabelecendo prazo para
tanto e alíquoto parcimoniosa vez que a
maior parte das aquisições ocorreram duran
te o Plano Cruzado. - Deputado Agripino
de Oliveira Lima.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANETES

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI N° 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

PARTE ESPECIAL

TÍTULO II
Dos Crimes Contra o Patrimônio

CAPÍTULO VII
Da Receptação

Art. 180. Adquirir, receber ou ocultar,
em proveito próprio ou alheio coisa que sabe
ser produto de crime, ou influir para que ter
ceiro, de boa fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão de 1 a quatro anos, e
multa, de mil cruzeiros a vinte mil cruzeiros.

Receptação Culposa

§ 1° Adquirir ou receber coisa que, por
natureza ou pela desproporção entre o valor
e o preço, ou pela condição de quem a ofere
ce, deve presumir-se obtida por meio crimi
noso.

Pena - detenção, de um mês a um ano,
ou multa, de seiscentos cruzeiros a vinte mil
cruzeiros, ou ambas as penas.

§ 2° A receptação é punível que dsconhe
cido ou isento de pena o autor do crime de
que proveio a coisa.

§ 3° No caso do § 1°, se o criminoso é
primário, pode o juiz, tendo em consideração
as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.
No caso de receptação dolosa, cabe o dispos
to no § 2° do art. ISS.

§ 4° No caso dos bens e instalações do
patrimônio da União, Estado, Município,
empresa concessionária de serviços públicos
ou sociedade de economia mista adquiridos
dolosamente:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e
multa, de um a cinco salários mínimos do
maior valor vigente no País.

TÍTULO XI
Dos Crimes Contra a

Administração Pública
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CAPÍTULO 11
Dos crimes praticados por particular

contra a administràção em geral

Art. 334. Importar ou exportar merca
doria proibida ou iludir, no todo ou em parte,
o pagamento de direito ou imposto devido
pela entrada, pela saída ou pelo consumo de
mercadoria.

Pena - reclusão, de um a quatro anos.
§ 19 Incorre na mesma pena quem:
a) pratica navegação de cabotagem, fora

dos casos permitidos, em lei;
b) pratica fato assimilado, em lei especial,

a contrabando ou descaminho;
c) vende, expõe à venda, mantém em de

pósito ou, de qualquer forma, utiliza em pro
veito próprio ou alheio, no exercício de ativi
dade comercial ou industrial, mercadoria de
procedência estrangeira que introduziu clan
destinamente no País ou importou fraudulen
tamente ou que sabe ser produto de introdu
ção clandestina no território nacional ou de
importação fraudulenta por parte de outrem.

d) adquire, recebe ou oculta, em proveito
próprio ou alheio, no exercício de atividade
comercial ou industrial, mercadoria de proce
dência estrangeira, desacompanhada de do
cumentação legal, ou acompanhada de docu
mentos que sabe serem falsos.

§ 29 Equipara-se às atividades comer
ciais, para os efeitos deste artigo, qualquer
forma de comércio irregular ou clandestino
de mercadorias estrangeiras, inclusive o exer
cício em residências.

§ 39 A pena aplica-se em dobro, se o cri
me de contrabando ou descaminho é prati
cado em transporte aéreo.

PROJETO DE LEI N9 5.017, DE 1990
(Do Sr. Paulo Delgado)

Acrescenta inciso ao artigo 659 da Con
solidação das Leis do Trabalho - Con
cessão de Liminar pelo Juiz do Trabalho.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação; e de Trabalho, de
Administração e Serviço Público - art.
24,11.)

o Congresso Nacional decreta:
"Art. 659. Competem privativamente

aos presidentes das Juntas, além das que lhes
forem conferidas neste Título e das decor
rentes de seu cargo, as seguintes atribuições:
1- .
X - Conceder medida liminar, até decisão

final do processo, em reclamações trabalhis
tas que visem reintegrar no emprego dirigen
te sindical afastado, suspenso ou dispensado
pelo empregador."

Justificação

A garantia de estabilidade para dirigente
sindical, reforçada pela Constituição, não é
concedida ao indivíduo que é dirigente, mas
à sociedade, para quem a liberdade sindical
é básica e essencial, particularmente na Cons
tituição e na defesa da democracia. Não pode

o direito individual - do empregador - so
brepor-se a um direito social - a liberdade
e represep.tação sindical.

O art. 89 da.Constituição Federal, que disci
plina o princípio da livre associação profis
sional ou sindical, estabelece em seu inciso
VIII que .'~é vedada a dispensa do empregado
sindicalizado a partir do registro de candida
turas a cargo de direção ou representação
sindical e, se eleito, ainda que suplente, até
um ano após o final do mandato, salvo se
cometer falta grave nos termos da Lei".

A liberdade de associação profissional ou
sindical inscrita no art. 89 da Constituição Fe
deral, constitui-se em uma das modalidades
dos direitos sociais constitucionalmente con
sagrados. Como uma das dimensões dos di
reitos fundamentais do homem, "os direitos
sociais são prestações constitucionais positi
vas estatais, enunciadas em normas constitu
cionais, que possibilitem melhores condições
devido aos mais fracos, direitos que tendem
a realizar a igualização de situações sociais
desiguais" (José Afonso da Silva, in Curso
de Direito Constitucional, Ed. RT, 9' edição,
pág. 253). Em realidade, os direitos sociais
configuram-se como pressupostos para a rea
lização concreta dos direitos individuais, no
tadamente dos hipersuficientes, na medida
em que estabelecem condições materiais para
a conquista da igualdade real.

A jurisprudência dominante não tem asse
gurada a concessão dessas liminares pelos Jui
zes do Trabalho com o que inexiste instru
mento hábil a garantir o direito assegurado
pela Constituição. Só ao final do processo
- o que pode levar anos - é que o direito
Constitucional à estabilidade pode vir a ser
resguardado, quando já a garantia pode ter
pei'dido o sentido, seja pelo decurso do tem
po - trata-se, afinal, de uma garantia provi
sória - seja pelo ato supressivo praticado
pelo empregador, que é irreparável.

Ao explicitarmos, dentre as atribuições dos
juízes do Trabalho, a possibilidade da conces
são de medida liminar para reintegração ao
trabalho de dirigente sindical afastado, sus
penso, ou dispensado pelo empregador, esta
mos resguardando a possibilidade de realiza
ção concreta da igualdade real, assegurando
a materialização do princípio da estabilidade
inscrito na Constituição.

Entretanto, suprimir-se simplesmente
qualquer possibilidade de questionamento ao
dirigente sindical, revestindo a pessoa do diri
gente do sindicato de uma intangibilidade de
incontrastável, é admitir-se uma posição au
tocrática às avessas, a par de não supor que
mesmo o movimento social não possa come
ter erros ou ser vítima de comportamentos
individuais reprováveis. A única solução
plausível, justa e equânime, capaz de preser
var a garantia constitucional, sem franquear
a possibilidade de distorções de caráter indi
viduai, ferindo o e&pírito da própria Consti
tuição, é reforçar o poder da autoridade judi
ciária a qual, por natureza, sempre analjsa
o caso específico' concreto. O que não pode
acontecer é que liminarmente o empregador
seja o próprio Juiz de seu litígio com o diri-

gente sindical, como ocorre'na pr.ática nos
dias de hoje. . ',-

Sala das Sessões, 3 de mai@ de 1~9º. -
Deputado Paulo Delgado. ti . .

LEGISLAÇÃO CITAiJA,~NEXAPA
PELA COORDENAÇi40 D;4S
COMISSÕES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO DA ~EPÚ~LICA
FEDERATIVA DO B,RAf;IL :,- 1988

.............. ~ ~ ~ .

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fun<!,!lmentais

.,............................................................
fF •

CAPÍTULO' U'
Dos Direitos Soc~is

......................................: ~.: .
Art. 89 É livre a associlj.gão ~ofissional

ou sindical, observado o seguinte: t
I - a lei não poderá exigir. autorização do

Estado para a fundação do sindicato, ressal
vado o registro no órgão competerl"te, veda
das ao Poder Público a interferência]e a inter
venção mi organização sindi~al; i .

11 - é vedada a criação 4e ~~~ de uma
organização sindical, em qualqúer 'grau, re
presentativa de categoria profi,ssiol).al ou eco
nômica, na !Uesma base territo~ill, que será
definida peJos trabalhadores ou"~mpregado

res interessados, não podendo se~-ínferior à
área de um Município; '\ ilt'

111 - ao sindicato cabe a 4Cfesà dos direi
tos e interesses coletivos 011' individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas;

IV - a assembléia geral fixará a contribui
ção que, em se tratando de categoria profis
sional, será descontada em folha, para custeio
do sistema confederativo da representação
sindical respectiva, independentemente da
contribuição prevista em lei;

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou
a manter-se filiado a sindicato;

VI - é obrigatória a participação dos sin
dicatos nas negociações coletivas de trabalho;

VII - o aposentado filiado tem direito a
votar e ser votado nas organizações sindicais;

VIII - é vedada a dispensa do empregado
sindicalizado a partir do registro da candida
tura a cargo de direção ou representação sin
dical e, se eleito, ainda que suplente, até um
ano após o final do mandato, salvo se cometer
falta grave nos termos da Id.

Parágrafo único. As disposições deste arti
go aplicam-se à organização de sindicatos ru
raii e de colônias de pescadores, atendidas
as condições que a lei estabelecer.

DECRETO-LEI N9 5.452
DE l' DE MAIO DE MAIO DE 194~

Aprova a Consolidação das LelJ do
Trabalho.
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TÍTULO VIII
Da Justiça do Trabalho

CAPÍTULO 11
Das Juntas de Conciliação e Julgamento

SEÇÃO III
Dos Presidentes das Juntas

Art. 659. Competem privativamente aos
presidentes das Juntas, além das que lhes fo
rem conferidas neste Título e das decorrentes
de seu cargo, as seguintes atribuições:

I - presidir às audiências das Juntas;
11 - executar as suas próprias decisões, as

proferidas pela Junta e aquelas cuja execução
lhes for deprecada;

III - dar posse aos vogais nomeados para
a Junta, ao secretário e aos demais funcio
nários da Secretaria;

IV - convocar os suplentes dos vogais, no
impedimento destes;

V - representar ao presidente do Tribunal
Regional da respectiva jurisdição, no caso
de falta de qualquer vogal a três reuniões
consecutivas, sem motivo justificado, para os
fins do art. 727;

VI - despachar os recursos interpostos pe
las partes, fundamentando a decisão recor
rida antes da remessa ao Tribunal Regional,
ou submetendo-os à decisão da Junta, no caso
do art. 894;

VII - assinar as folhas de pagamento dos
membros e funcionários da Junta;

VIII - apresentar ao Presidente do Tribu
nal Regional, até 15 de fevereiro de cada
ano, o relatório dos trabalhos do ano ante
rior;

IX - conceder medida liminar, até decisão
final do processo, em reclamações trabalhis
tas que visem a tornar sem efeito transfe
rência disciplinada pelos parágrafos do art.
469 desta Consolidação.

PROJETO DE LEI N' 5.019, DE 1990
(Do SI. Victor Faccioni)

Dispõe sobre incentivo fiscal às pessoas
juridicas que contribuírem para a cons·
trução de escolas·modelos destinadas ao
aprendizado agrícola ou industrial de
presidiários.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação; e de Finanças e Tribu
tação - Art. 24, 11.)

O Congesso Nacional decreta:
Art. l' As pessoas jurídicas contribuintes

do Imposto de Renda que promoverem doa
ções para a construção de escolas-modelo pa
ra presidiários poderão excluir do lucro real
até 5% (cinco por cento) do total.

Art. 2' Entende-se por escolas-modelo, nos
termos da presente lei, os estabelecimentos

onde os presos tenham oportunidade de de
senvolver aprendizado necessário para o
exercício de atividades agrícolas ou indis
truais, conforme se dispuser em Regulamen
to.

Art. 3" A presente lei será regulamentada
no prazo de 90 (noventa) dias de sua publi
cação.

Art. 4' Esta .lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5" Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação

A violência e a prática criminosa são ques
tões que têm preocpupado as autoridades e
estudiosos do direito penal, sem que se en
contre uma solução concreta para a questão.

Pode-se, entretanto, adotar medidas que
atenuem a prática criminosa pela adoção de
instrumentos práticos que diminuam a ociosi
dade entre os presos e lhes garatam um conví
vio educacional e produtivo.

Sabemos que um dos grandes fatores de
aumento da criminalidade no Brasil é a super
população dos presídios que gera promiscui
dade, misturando detentos de diferentes
graus de periculosidade.

Em países mais desenvolvidos tem se toma
do medidas para minorar o mal e reeducar
o preso. A guisa de exemplo"podemos obser
var que, na penitenciária de Madri a General
Motors mantém uma fábrica de peças para
caminhão em que se utiliza o tabalho do presi
diário; identicamente na Alemanha existe
uma unidade produtora de peças para avião
onde se emprega o trabalho do condenado.

Vivemos situação de indiscutível carência
financeira e desorganização econômica que
tornam os recrusos escassos; é preciso lem
brar, entretanto, que é exatamente nessas
circunstâncias que a miséria e a violência ten
dem a evoluir; como o setor público também
se ressente da situação, parece-nos oportuno
propiciar a criação de uma nova fonte de re
cursos a ser utilizada no auxílio da solução
do problema criminal no Brasil, através do
incentivo proposto pelo presente projeto.

Sala das Sessões, 3 de maio de 1990. 
Deputado Victor Faccioni.

PROJETO DE LEI N' 5.021, DE 1990
(Do SI. Lézio Sathler)

Autoriza o uso do gás natural ou biogás
em veículos rodoviários automotores e dá
outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 1.026,
de 1988.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' É permitida a fabricação, conversão

e circulação, no território nacional, de veícu
los rodoviários automotores movidos a gás
natural ou biogás,. destinados ao transporte
de passageiros e de carga, obedecidas as dis
posições desta lei.

Art. 2" A produção e a conversão de veícu
los automotores movidos a gás natural ou
biogás são condicionadas à prévia disponi-

bilidade do combustível, conforme volumes
a serem estabelecidos pelo Poder Executivo
e segundo as prioridades de uso definidas nes
ta lei.

Art. 3' A utilização de gás natural ou biogás
em veículos rodoviários automotores obede
cerá à seguinte ordem de prioridade:

I - veículos de transporte público coletivo
urbano de passageiros;

II - veículos de transporte público indivi
duaI de passageiros;

111 - veículos de transporte urbano e inter
municipal de cargá;

IV - veículos de transporte rodoviário co-
letivo de passageiros e de carga;

V - veículos do serviço público;
VI - veículos de uso industrial;
VII - veículos de transporte individual de

passageiros.
Parágrafo único. O Poder Executivo, ou

vidos os Estados e Municípios, envolvidos
fixará, para cada localidade e região metro
politana, a proporção da metragem cúbica
do combustível a ser distribuído, conforme
as prioridades de uso estabelecidas no caput
deste artigo. .

Art. 49 O preço do metro cúbico dos gás
natural ou biogás ao consumidor será fixado
pelo Poder Executivo, obedecidos os seguin
tes parâmetros:

I - para os veículos de transporte público
coletivo urbano de passageiros: não exceden
te a 60% (sessenta por cento) do preço do
litro de óleo diesel comercial;

II - para os demais veículos:
a) em se tratando de automóveis, utilitários

e veículos comerciais leves, com peso bruto
total de até 2.800kg (dois mil e oitocentos
e quilogramas): não excedente a 75% (seten
ta e cinco por cento) do preço da gasolina
comercial; e,

'b) em. se tratando de veículos de passa
geiros e de carga, com peso bruto total supe
rior a 2.800kg (dois mil e oitocentos quilogra
mas), e de veículos de uso industrial: não
excedente a 79,16% (setenta e nove inteiros
e dezesseis décimos por cento) do preço do
óleo diesel comercial.

Art. 5' Os financiamentos dos veículos de
transporte coletivo urbano de que trata esta
lei terão tratamento prioritário pelo sistema
financeiro nacional, em relação aos investi
mentos no setor, sendo o piso da operação
fixado em ·80% (oitenta por cento) do valor
da compra.

Art. 6' Os programas e projetos relativos
ao setor de transportes urbanos, com partici
pação do Governo Federal, que objetivem
a ampliação e,a renovação da frota nacional
de õnibus urbanos, contemplarão, priorita
riamente, nas localidades onde a disponibi
lidade de combustível a que se refere o art.
2°, a aquisição ou a adoção de veículos movi
dos a gás natural ou biogás.

Art. 7' A conversão de motores para uso
exclusivo ou parcial de gás natural ou biogás
somente poderá ser feita por empresa creden
ciada pelo órgão de trânsito local, segundo
critérios estabelecidos pelo Conselho Nacio
nal de Trânsito-Contran, ouvido o Instituto
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Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial-Inmetro.

Art. 8" O Poder Executivo regulamentará
esta lei no prazo de 90 (noventa) dias a partir
de sua publicação, especialmente quanto à
definição da disponibilidade e aos modos de
distribuição do gás natural ou biogás, e às
normas de conversão dos veículos automo
tores.

Art. 9· Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 10 Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação

O transporte de carga e de passageiros no
Brasil é feito, preponderantemente, por meio
do segmento rodoviário, no qual, por conse
qüência, é consumida parcela significativa
dos combustíveis utilizados no País.

2. No decorrer das últimas décadas, além
do crescimento do consumo global de com
bustíveis, oriundo do desenvolvimento expe
rimentado pelo Brasil no período, ocorreram
mudanças substanciais no perfil desse con
sumo.

3. Na década de 60, a gasolina exercia papel
predominante no segmento rodoviário. Cer
ca de 70% dos veículos comeciais pesados
e a quase totalidade dos automóveis e veícu
los comerciais leves operavam com esse com
bustível.

4. Na década de 70, quando a crise do pe
tróleo demonstrou a vulnerabilidade dos paí
ses que não possuíam auto-suficiência ener
gética, teve início entre nós um grande esfor
ço no sentido de aumentar a produção interna
de petróleo e de encontrar outras fontes de
energia, preferivelmente de caráter renová
vel, bem como de racionalizar o uso dos com
bustíveis mediante o emprego de veículos
mais eficientes.

5. Sem sombra de dúvida, obteve-se razoá
vel sucesso nesse campo. A produção interna
de petróleo elevou-se de 172.000 barris/dia
em 1973 para cerca de 600.000 barris/dia em
1988: Foi criado o Proálcool. Os veículos tor
naram-se mais econômicos e o transporte de
carga e coletivo de passageiros, buscando
maior eficiência energética e melhor rentabi
lidade, passou a fazer-se, quase que exclusi
vamente, por veículos a diesel.

6. O consumo de gasolina diminuiu sensi
velmente, sendo acompanhado, em contra
partida, pelo incremento do consumo de ál
cool hidratado, seu substituto nos automóveis
e veículos comerciais leves, e do óleo diesel,
seu sucedâneo nos caminhões e ônibus.

7. A falta de definição de uma política ener
gética clara e objetiva, de médio e longo pra
zos, contudo, causou as distorçdes que hoje
o País vive, em termos de produção de de
manda de combustíveis.

8. Há um excedente de gasolina, expor
tado, muitas vezes, a preços gravosos; um
consumo de diesel que se iguala, praticamen
te, à produção, exigindo, com certa freqiiên
cia, importações do produto para 'a manu
tenção de um estoque mínimo de segurança;

e um consumo de álcool hidratado superior
à produção, o que tem forçado as·autoridades
governamentais do setor.energético a adota
rem uma série de medidas no 'propósito de
evitar o desabastecimento generalizado do
mercado, tais como a redução do teor do
álcool anidro na gasolina, a adição de gaso
lina no álcool hidratado e, mais recentemen
te, a importação de metanol para mistura com
o álcool, na proporção de 60% de etanol,
33% de metanol e 7% de gasolina.

9. Nos segmentos do transporte de carga
e do transporte coletivo de passageiros, a op
ção brasileira pelo uso de veículos a diesel
não causa estranheza, visto ser uma tendência
internacional, justificada pela maior eficiên
cia energética desse tipo de veículo.

10. Todavia, cumpre adotar, desde já, me
didas que visem contrabalançar a demanda
de diesel com sua produção. O caminho, cer
tamente, não é a volta da utilização de veícu
los a gasolina para essa modalidade de trans
porte, nem tampouco o emprego de veículos
a álcool, uma vez que ambas as alternativas
seriam inviáveis do ponto de vista econômico,
devido ao maior consumo desses veículos.
As opções que contam com o respaldo dos
especialistas são a intensificação dos esforços
da Petrobrás para modif!<::ar o perfil do refi
no', de' modo a obter-se maior quantidade
de diesel por barril de petróleo, e a utilização
de gás natural. ,

11. O Plano Nacional de Gás Natural, cria
do pela Resolução CNE n. 01, de 24 de junho
de 1987, prevê a substituição do diesel consu
mido em ônibus urbanos, interurbanos, fro
tas cativas de serviços públicos e em veículos
de carga nas áreas onde já há disponibilidade
de gás natural e que são servidas por sistemas
de gasodutos. O Plano contempla uma substi
tução de até 60.000BEP (Barris Equivalentes
de Petróleo) em 1996.

12. As metas desse Plano são consideradas
extremamente ambiciosas por alguns especia
listas. Todavia, se compararmos a frota de
ônibus urbanos existentes nas cidades brasi
leiras que possuem condições para a distri
buição do gás natural (cerca'de 27.500 veícu
los) com o número de veículos a gás em circu
lação (da ordem de 195 ônibus), incluindo
os exclusivamente a gás e os bicombustíveis),
constataremos que a realidade do
Programa está, de fato, aquém das suas ver
dadeiras potencialidades.

13. Esse número é extremamente reduzi
do, considerando que a tecnologia dos veícu
los já foi desenvolvida. Aindústria nacional
vem pesquisando o uso do gás natural ?e~de
o início da década passada. Após mIlhoes
de quilômetros rodados em testes de aplica
ção prática no transporte de passageiros, são
disponíveis, na linha de produção da indústria
automobilística, ônibus urbanos movidos a
gás natural com as mesmas condições da ga
rantia dos veículos convencionais a diesel.
A tecnologia para conversão de motores do
ciclo Otto é, igualmente, dominada por em
presas do ramo, podendo ser rapidamente
colocada à disposição dos usuários.

14. As condições básicas, pois, já estão dis
poníveis. Falta, tão-somente, a decisão polí
tica de viabilizar o Programa. Impõe-se, ago
ra, sinalizar a todos os segmentos interes
sados que sua implementação é realmente
prioritária para o Governo.

15. Lamentavelmente, as últimas medidas
adotadas parecenr indicar justamente o con
trário. Portaria do Conselho Nacional do Pe
tróleo, de junho de 1989 (Portaria CNPIDi
pre n. 69/89), estabeleceu que o preço de
venda ao consumidor de um metro cúbico
de gás natur~1 deve corresponder a 79,16%
do preço de venda do litro de óleo diesel.
Ora, se somarmos ao preço do gás o Imposto
Municipal sobre Vendas a Varejo (IVV) e
o Imposto sobre Operações relativ~ à Circu
lação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Inter
municipal e de Comunicação (ICMS), vere
mos que o preço do gás natural equivalerá
a cerca de 95% do preço do óleo diesel, o
que inviabiliza o seu uso, tendo em vista que
o consumo do veículo a gás é superior em
até 10% ao do veículo movido a diesel.

16. Importante lembrar que, da relação de
79,16% referida, 33,66% correspondem ao
preço do gás produzido e 45,50%, à margem
de dist'ribução das companhias distribuidoras
de gás canalizado e de gás natural compri
mido. Todavia, o mesmo gás natural vendido,
para fins automotivos, a 33,66% do preço
do óleo diesel é comercializado, para a produ
ção de fertilizantes, a cerca de 12% daquele
preço. Isto significa que, mantido o percen
tual previsto para a margem de distribuição
e adotado o mesmo preço do gás comercia
lizado para a produção de fertilizantes, o gás
natural custaria menos de 60% do preço do
óleo diesel, o que, certamente, tornaria viá
vel e atraente o Programa.

17. O gás natural, como é sabido, apresenta
características que favorecem sua utilização .
como combustível.

18. Os seus tanques de armazenamento são
de alta resistência, com paredes de aço de
quase lcm de espessura; para serem comer
cializados e utilizados, são submetidos a tes
tes rigorosos, segundo normas fixadas inter
nacionalmente.

19. Outra feição positiva do gás natural
usado como combustível em veículos auto
motores é a queima isenta de fuligem e de
compostos de enxofre. Favorece-o, ta!TIbém,
o baixo ruído do motor.

20. A despeito das reconhecidas vantagens
de sua utilização, as indefinições quanto ao
preço e a falta de um programa governamen
tal incentivo ao emprego desse combustível
alternativo fizeram com que os empresários
do setor de transporte de passageiros não se
motivassem a substituir o combustível con
vencionaI.

21. Para que o programa de substitução
vingue, o mercado precisa dispor de financia
mentos em condições adequadas, de custos
compensadores e, sobretudo, de confiança
na política governamental.
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22. O presente projeto de lei consubstancia
medidas. sérias nesse sentido, destinadas a
viabilizar a implantação efetiva de U\ll amplo
programa de utilização de gás natural em veí
culos.
. 23. Sua aprovação pelo Congressd Nacio
nal ensejará a melhoria das condições am
bientais e uma redução significativa da de-.
pendência do combustível importado. Permi
tirá, ao mesmo tempo, que o País obtenha
ganhos importantes pelo aproveitamento
econômico rentável de uma riqueza natural,
hoje, em parte, desperdiçada; pelo incremen
to do nível da atividade industrial, e de desen
volvimento tecnológico; pela redução no con
sumo de álcool; e, finalmente, pelo melhor
balanceamento das fontes energéticas dispo
níveis.

24. Estamos convencidos de que a inicia
tiva, aperfeiçoada, durante sua tramitação,
pela inteligência dos eminentes Congressis
tas, representará contribuição das mais r:ele
vantes para o equacionamento da questão
energética no Brasil.

Sala das Sessões, 3 de abril de 1990. -
Deputado Lézio Sathler. .

PROJETO DE LEI N' 5.027, DE 1990
(Do Sr. Jalles Fontoura)

Dispõe sobre a criação da Escola Agro
técnica Federal, no Município de Ceres,
Estado de Goiás, e dá outras providên
cias.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.617,
de 1990.

O Congresso Nacional decreta.
Art. l' Fica o Poder Executivo autorizado

a criar uma escola agrotécnica federal no mu
nicípio de Ceres, Estado de Goiás.

Art. 2' O estabelecimento de ensino de
que trata esta lei menterá cursos de 2' grau,
objetivando à formação de técnicos em agri
cultura e pecuária.

Art. 3' Os encargos e empregos necessários
à instalação, funcionamento e contratação de
pessoal do estabelecimento de ensino ora
criado, correrão por conta de dotações espe
cíficas a serem consignadas no Orçamento
da União, assim como de dotações de orça
mentos muncipal e estadual, e de doações
de empresas particulares.

Art. 4' O Poder Executivo, ouvido o Minis
tério da Educação, regulamentará esta lei no
prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir
de.sua vigência.

Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 6' Revogam-se as disposições em con-
trário. .

Justificação

A vocação econômica do município de Ce
res - GO e sua atividade agrícola e agro-in
dustrial o situam entre os mais importantes
do Estado de Goiás; merece destaques a pro
dução de arroz, milho, feijão, além de outras
culturas alternativas, assim como, laticínios,

armazéns de cerais. O seu expressivo cresci
mento populacional são fatores que eixgem,
para um desenvolvimento econômico racio
nal e eficiente cada vez mais recursos huma
nos profissionalmente preparados para mê
Ihor aproveitamento das potencialidades re
gionais, com adoção de know-how adequado
e métodos atualizados, a que possibilitem o'
máximo de rentabilidade e o mínimo de des
perdícios. O município possui escola superior
de ciências humanas sendo cortado pela rodo
via BR-153, a Belém-Brasília e é ainda impor
"tante centro regional de saúde sediando uma
agência do Ministério da Saúde.

Assim sendo, o perfil econômico-social do
município de Ceres, assim como a sua carac
terização regional, recursos naturais, clima,
hidrografia - e economia fundamentada no
setor primário - produção agrícola e pecuá
ria são razões mais do que suficientes para
a implantação, ali, de uma Escola Agrotéc
nica, cujos frutos irão se refletir não apenas
no aprimoramento e maior produtividade das
atividades já em exploração, más também e
sobretudo, na criação de uma nova menta
lidade econômica, com evolução dos demais
setores estruturais da economia: a indústria,
o comércio e os serviços. •

Este é o propósito que almejamos através
do presente projeto de lei, para o qual espera
mos que a iniciativa venha a merecer a apro
vação dos ilustres membros desta Casa.

Sala das Sessões, 8 de maio de 1990. 
Deputado Jalles Fontoura.

PROJETO DE LEI N' 5.028, DE 1990
(Do Sr. Jalles Fontoura)

Dispõe sobre a criação da Escola Agro
técnica Federal, no Município de Goia
nésia, Estado de 'Goiás, e dá oturas provi·
dênicas.

(Apense-se ao Projeto de Lei n' 4.617,
de 1990.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica o Poder Executivo autorizado

a criar uma escola agrotécnica federal no mu
nicípio de Goianésia, Estado de Goiás.

Art. 2' O estabelecimento de ensino de
que trãta esta lei manterá cursos de 2' grau,
objetivando à formação de técnicos em agri
cultura e pecuária.

Art. 3' Os encargos e empregos necessários
à instalação, funcionamento e contratação de
pessoal do estabelecimento de ensino ora
criado, correrão por conta de dotações espe
cíficas a serem consignadas no Orçamento
da União, assim como de dotações de orça
mento municipal e estadual, e de doações
de empresas particulares.

Art. 4' O Poder Executivo, ouvido o Minis
tério da Educação, regulamentará esta lei no
prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir
de sua vigência.

Art. 5' Esta lei entra vigor na áata de sua
publicação. .

Art. 6' Revogam-se as disposições em con
trário.

Justificação

Situado na região do Vale do São Patrício,
o município de Goianésia tem na atividade
agrícola e agro-industrial a expressão econô
mica que o coloca entre os dez mais impor
tantes do Estado de Goiás.

No seu perfil econômimco, se destacam
duas usinas de álcool e açúcar, dois moinhos
de calcáreo, indústria de sementes selecio
nadas, laticínios, frigorífico, confinamentos
de bovinos, atividades sustentadas por uma
respeitável produção de cereias e criação de
gado, formando um conjunto cujo desenvol
vimento para ser sustentado, necessita cada
vez mais de recursos humanos profissiona
lizantes preparados e á altura do desafio da
moderna tecnologia agrícola.

Estima-se que a população de Goianésia
é de 50.000 habitantes e é pólo de vinte outros
municípios, região que perfaz mais de
300.000 habitantes o que já levou o Ministério
da Educação a considerar prioritário a im
plantação ali de Escola Agrotécnica.

É este o objetivo do projeto de lei que
ora apresentamos e para o qual espe!;amos
contar com a aprovação dos ilustres membros
do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 8 de maio de 1990. 
Deputado Jalles Fontoura.

PROJETO DE LEI N' 5.074, DE 1990
(Do Senado Federal)

PLS N' 265/89

Dispõe sobre as Comissões Parlamen·
tares de Inquérito.

(Á Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24, 11 (Apense-se
a este PL n9 3.948, de 1989.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' As Comissões Parlamentares de

Inquérito terão poderes próprios das autori
dades judiciais na investigação dos fatos de
terminados que derem origem à sua criação.

Parágrafo único. As comissões Parla
mentares de Inquérito serão criadas pela Câ
mara dos Deputados e pelo Senado Federal,
em conjunto ou separadamente, mediante re
querimento de um terço de seus membros.

Art. 2' No exercício de suas atribuições,
poderão as Comissões Parlamentares de In
quérito:

I - requisitar, para auxiliar na realização
de seus trabalhos, funcionários do quadro de
pessoal de qualquer das Casas do Congresso
Nacional, bem como, em caráter transitório,
os de qualquer órgão ou entidade das admi
nistrações direta, indireta e fundacional, do
Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da
União;

11 - determinar diligências e a realização
de auditorias e inspeções em qualquer órgão
ou entidade da administração pública, ouvir
indiciados, inquirir testemunhas sob compro
misso, requerer a audiência de parlamentar
e Ministro de Estado, requisitar de órgãos
e entidades da administração pública infor
mações e- documentos, tomar depoimentos
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de autoridades federais, estaduais e munici
pais, e requisitar os serviços de quaisquer au
toridades, inclusive policiais;

lU - deslocar-se a qualquer ponto do ter
ritório nacional e, excepcionalmente, ao ex
terior, para a realização de investigações e
audiências públicas;

IV - incumbir qualquer de seus membros,
ou funcionários requisitados, da realização
de sindicâncias ou diligências necessárias aos
seus trabalhos;

V - fixar prazo para o atendimento de
suas solicitações e determinações, salvo se
o ato ou providência for da alçada de autori
dade judiciária.

Art. 3" As Comissões Parlamentares de
Inquérito e aos funcionários designados para
realizar auditorias, sindicâncias ou diligências
é assegurado amplo acesso às informações
e documentos necessários à elucidação dos
fatos sob apuração.

Art. 4" Constitui crime:
I-impedir, ou tentar impedir: mediante

violência, ameaça ou assuadas, o regular fun
cionamento de Comissão Parlamentar de In
quérito, ou o livre exercício da.s atribuições
de qualquer de seus membros.

Pena -A do art. 329 do Código Penal;
!I - sonegar documento a Comissão Par

lamentar de Inquérito ou a funcionário que
para ela realize auditoria, sindicância ou dili
gência.

Pena - A do art. 314 do Código Penal;
!II - fazer afirmação falsa, ou negar ou

calar a verdade como testemunha, perito, tra
dutor ou intérprete, perante Comissão Parla
mentar de Inquérito.

Pena - A do art. 342 do Código Penal;
IV - deixar de atender, injustificadamen

te, no prazo flxado, a solicitação formuhida
por Comissão Parlamentar de Inquérito.

Pena - A do art. 330 do Código Penal.
Art. 5' No exercício obterão as informa

ções que necessitarem das instituições finan
ceiras, que em nenhuma hipótese poderão
sonegá-Ias, sob pena da aplicação da comina
ção estabelecida no inciso IV do artigo ante
rior.

§ I' As informações a que se refere este
artigo somente serão requisitadas após apro
vada a solicitação pela maioria absoluta dos
membros da Comissão Parlamentar de inqué
rito.

§ 2' Serão mantidas sob sigilo as infor
mações recebidas que não tenham valor pro
bante do cometimento de irregularidades ou
infrações.'

Art. 6' Indiciados e testemunhas serão
intimados e inquiridos de acordo com as pres
crições da legislação processual penal, apli
cando-se a mesma legislação, no que couber,
às audiências de autoridades.

Parágrafo único. Em caso de não compa
recimento de indiciado ou testemunha, sem
motivo justificado, a Comissão Parlamentar
de Inquérito poderá solicitar a sua condução
forçada, na forma de legislação processual
penal, ao juiz criminal da localidade em que
resida ou se encontre.

Art. 7' O processo e a instrução dos in
quéritos parlamentares obedecerão ao que
prescreve esta lei e, no que lhes for aplicável,
às normas do processo penal.

Art. 8' As Comissões Parlamentares de
Inquérito apresentarão relatório de seus tra
balhos e encaminharão suas conclusões, se
for o caso, ao Ministério Público, para que
seja promovida a responsabilidade civil ou
criminal dos infratores.

Art. 9' Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado Federal, 8 de maio de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI N' 2.848,
De 7 DE DEZEMBRO DE 1990

TÍTULO XI
Dos Crimes Contra a Administração Pública

CAPÍTULO I
Dos Crimes Praticados por funcionário

Público contra a Administração em Geral

Extravio, Sonegação ou Inutilização de Li
vro ou Documento

Art. 314. Estraviar livro oficial ou qual
quer documento, de que tem a guarda em
razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, to
tal ou parcialmente:

Pena - reclusão, de' um a quatro anos,
se o fato não constitui crime mais grave.

. CAPÍTULO II
Dos Crimes Praticados por Particular

contra a Administração em Geral

Resistência

Art. 329. Opor-se à execução de ato le
gaI, mediante violência ou ameaça a funcio- '.
nário competente para executá-lo ou quem
lhe esteja prestando auxilio:

Pena - detenção, de dois meses a dois
anos.

§ l' Se o ato, em razão da resistência,
não se executa

Pena - reclusão, de um a três anos.
§ 2' As penas deste artigo são aplicáveis

sem prejuízo das correspondentes à.violên
cia.

Desobediência

Art. 330. Desobedecer a ordem legal de
funcionário público:

Pena - detenção, de quinze dias a seis
meses, e multa de quatrocentos cruzeiros a
quatro mil cruzeiros.

CAPÍTULO III
Dos Crimes Contra a Administração

da Justiça

Falso Testemunho ou Falsa Perícia

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou ne
gar ou calar a verdade, como testemunha,
perito, tradutor ou intérprete em processo
judicial, policial ou administrativo ou em juí
zo arbitral:

Pena - reclusão, de um a três anos, e
multa, de dois mil cruzeiros a seis mil cru
zeiros.

§ I' Se o crime é cometido com o fim
de obter prova destinada a produzir efeito
em processo penal:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e
multa, de quatro mil cruzeiros a doze mil
cruzeiros.

§ 2' As penas aumentam-se de um terço,
se o crime é praticado mediante suborno.

§ 3" O fato deixa de ser punível, se, antes
da sentença, o agente se retrata ou declara
a verdade.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 265, DE 1989

Dispõe sobre as Comissões Parlamen
tares de Inquérito

Apresentado pelo Senador Dirceu Carnei- _
ro

Lido no expediente da sessão de 11-9-89,
e publicado no DCN (Seção lI) de 12-9-89.
À Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania (competência terminativa) onde pode
rá receber emendas, pelo prazo de 5 dias
úteis, após publicado e distribuído em avul
sos.

Em 18-9-89, findo o prazo para apresen
tação de emendas ao projeto, não séndo ao
mesmo oferecida nenhuma emenda dentro
do prazo regimental.

Em 19-4-89, anexado Parecer da CCJ, pela
constitucionalidade, juridicidade, e aprova-
ção quanto ao mérito com a emenda n'
1-CCJ.

Em 25-4-90, a Presidência comunica ao
Plenário o recebimento do Ofício n' 17/90,
do Presidente da CCJ, comunicando a apro
vação da matéria na reunião de 19-4-90. Ê
aberto o prazo de 5 dias para interposição
de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o projeto seja apreciado
pelo Plenário.

Em 3-5-90, a Presidência comunica ao Ple
nário o término do pràzo sem apresentação
do recurso previsto no art. 91, § 4', do Regi
mento Interno, para que a matéria seja apre
ciada pelo Plenário. À Câmara dos Depu
tados com o Ofíçio SM/N' 118 de 8-5-90
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SMln·118
Em 8 de maio de 1990

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. Primeiro Secretário da Câmara dos De
putados
VPLI.

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei n· 265, de 1989, constante dos autó
grafos juntos, que "dispõe sobre as Comis
sões Parlamentares de Inquérito".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minha ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secre
tário, em exercício.

PROJETO DE LEI N. 5.075, DE 1990
(Do Senado Federal)

PLS n9 98, de 1988

Dá nova redação ao art. 146 da Lei
n· 1.711, de 28 de outubro de 1952.

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação (ADM); de Finanças
e Tributação (ADM); e de Trabalho, de
Administração e Serviço Público - Art.
24,11.)

O Congresso Nacional decret&:
Art. 1· O art. 146 da Lei n· 1.711, de

28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcio
nários Públicos Civis da União), passa a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 146. A cada três anos de serviço
público efetivo, será atribuída ao funcionário
gratificação de três por cento do respectivo
vencimento, até o limite de trinta e cinco
por cento.

Parágrafo único. Esta gratificação é ex
tensiva aos funcionários aposentados, obser
vado o tempo de serviço efetivamente pres
tado."

Art. 2· Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3· Revogam-se as disposições em
contrário.

Senado Federal, 10 de maio de 1990. 
Senador Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES

LEI N· 1.711, DE 28 DE
OUTUBRO DE 1952

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcio
nários Públicos Civis da União

TÍTULO III
Dos Direitos e Vantagens

CAPÍTULO V
Do Vericiinento ou Remuneração

e das Vantagens

SEÇÃO VIII
Das Gratificações

Art. 146. Ao funcionário que completar
vinte anos de serviço público efetivo será atri
buída uma gratificação igual a 15% (quinze
por cento) do respectivo vencimento... (Ve
tado)... a qual será elevada a 25% (vinte e
cinco por cento) quando O tempo de serviço
do funcionário for de vinte e cinco anos com
pletos.

Parágrafo único. Esta gratificação é ex
tensiva aos funcionários que já se achem apo
sentados, e tenham completado o respectivo
tempo de serviço na atividade.

SINOPSE

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 98, DE 1988

Dá nova redação ao art. 146 da Lei
n· 1.711, de 28 de outubro de 1952.

Apresentado pelo Senador Francisco Ro·
lIemberg

Lido no expediente da sessão de 28-11-88,
e publicado no DCN (Seção 11) de 29-11-88.

Em 16-5-89, à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, para exame da matéria,
onde poderá receber emendas pelo prazo de
5 dias.

Em 30-4-90, leitura do Parecer n·
99/90-CCJ. Relatado pelo Senador Áureo
Mello, favorável ao projeto. A Presidência
comunica ao Plenário o recebimento do Ofí
cio n. 20/90-CCJ (anexado ao processado),
do Presidente da CCJ comunicando a aprova
ção do projeto pela comissão. É aberto o
prazo de 5 dias, para interposição de recurso,
nos termos do art. 91, §§ 39 a69 do Regimento
Interno, para que o projeto seja apreciado
pelo Plenário do Senado Federal.

Em 8-5-90, a Presidência comurtica ao Ple
nário o término do prazo sem apresentação
do recurso previsto no art. 91, § 4·, do Regi
mento Interno, para que a matéria seja apre
ciada pelo Plenário.

À .Câmara dos Deputados com o Ofício
SM/n· 119, de 10-5-90
SM/n·119

Em 10 de maio de 1990
Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex

celência, a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei n· 98, de 1988, constante dos autó
grafos juntos, qüe "dá nova redação- ao art.
146 da Lei n· 1.711, de 28 de outubro de
1952".

Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de minhl;l· ele
vada estima e mais distinta consideração. 
Senador Pompeu de Sousa, Primeiro Secre
tário, em exercício.

Errata

(Republica-se por ter saído com incorreção
no DCN de 5-4-90, página 2.446, coluna 1.)

Na ementa, onde se lê:

INDICAÇÃO N· I, DE 1990
(Do SI. Osvaldo Macedo)

Sugere a manifestação das Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
e de Educação, Cultura e Desporto sobre
a elaboração de projeto dispondo acerca
de proteção dos topônimos nacionais.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação, e de Educação, Cultu
ra e Desporto - nos termos do art. 113
do Regimento Interno.)

Leia·se:

INDICAÇÃO N. 2, DE 1990
(Do SI. Osvaldo Macedo)

Sugere a manifestação das Comissões
de Constituição e Justiça e de Redação
e de Educação, Cultura e Desporto sobre
a elaboração de projeto dispondo acerca
de proteção dos topônimos nacionais.

(Às Comissões de Constituição e Jus
tiça e de Redação, e de Educação, Cultu
ra e Desporto - nos termos do art. 113
do Regimento Interno.)

O Deputado que esta subscreve vem, res
peitosamente, com fundamento no art. 113
do Regimento Interno, propor e sugerir a
manifestação da Comissão de Constituição
e Justiça e Redação e da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto sobre a proteção
dos topônimos nacionais, visando a elabo
ração de projeto de lei sobre essa matéria,
que é de iniciativa da Câmara dos Deputados.

A inspiração da presente indicação advém
do espírito arguto e paranista do DI. René
Ariel Dotti, jurista de renome nacional, afei
to à arte e à cultura, que atualmente é titular
da Secretaria da Cultura do Estado do Pa
raná.

Desde/logo pretende-se, com~ssa provi
dência/ proteger um patriínônio cultural e
histórico do Estado do Paraná, que é' a mais
que centenária cidade de Palmas.

A exposição daquele ilustre jurista, que
está Secretário da Cultura no Estado do Para
ná, é bastante eloqüente. Senão vejamos:

"A imprensa nacional destacou há
dias o fato constrangedor para a memó
ria e os fatos históricos do Paraná, quan
do o Governador do Estado de Tocan
tins baixou decreto denominando de Pal
mas a capital da recente unidade da Fe
deração."

A propósito, dispõe o art. 13 do § 2. do
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias:

"O Poder Executivo designará uma das ci
dades do Estado para sua Capital provisória
até a aprovação da sede definitiva do Go
verno pela Assembléia Constituinte."

Como não poderia deixar de ser, a atitude
do Governador de Tocantins, insistindo em
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batizar a nova Capital com o nome de uma
das mais tradicionais cidades brasileiras, vem
causando justas críticas não somente pelos
paranaenses ~ mais diretamente atingidos
por essa violação do direito de marca histó
rica - como também pela consciência jurí
dica nacional, que se surpreende com essa
nova modalidade de pirataria cívica.

Estabelece o art. 216 de nossa Lei Funda
mentaI:

"Constituem património cultural brasileiro
os bens de natureza material e imaterial, to
mados individualmente ou em conjunto, por
tadores de referência à identidade, à ação,
à memória dos diferentes grupos formadores
da sociedade brasileira, nas quais se incluem:

I - as formas de expressão;
H - os modos de criar, fazer e viver;
IH - as criações científicas, artísticas e

tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edifi

cações e demais espações destinados às mani
festações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor
histórico, paisagístico artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico."

E o parágrafo 1- do mesmo dispositivo que
o Poder Público, com a colaboração da comu
nidade, "promoverá" e protegerá o patrimó
nio cultural brasileiro, por meio de inventá
rios, registros, vigilância, tombamento e de
sapropriação e de outras formas de acautela-
mento e preservação". .

Como se constata, o gesto de valer-se do
mesmo e tradicional topónimo (palmas) para
transferi-lo à nova capital de um novo Estado
da Federação equivale à ação de violação de
bens de natureza imaterial, a partir do pró
prio nome e envolvendo a apropriação de
sentimentos e idéias que inspiram e deter
minam a vida cultural da querida cidade para
naense, cuja descoberta remonta ao ano de
1836.

Em seu vibrante artigo "Paraná espezinha
do", publicado ontem na Gazeta do Povo,
o lúcido e dedicado paranista Francisco Brito
de Lacerda destaca os aspectos mais relevan
tes do tema em forma de denúncia contra
a arbitrária apropriação do nome (palmas).

Eis por que, Senhor Presidente, a razão
da nossa indicação. Faço-a não só como para
naense, mas sobretudo como brasileiro que
quer ver cumprida e respeitada a Constitui
ção e quer também ver respeitados e preser
vados os valores culturais e históricos do nos
so povo e da nossa terra.

Creio que não faltará talento e honestidade
intelectual para se encontrar um nome pró
prio, marcante e digno do promissor futuro
'da Capital do promissor Estado do Tocantins.

Com essa indicação quero também home
nagear o povo do novo e simpático Estado
do Tocantins, que merece para sua Capital
um nome original e vigoroso para fazer jus
à sua História que agora se inicia e que haverá
de ser grandiosa.

AssiíÍ1 entendemos e sugerimos que o pro
jeto de I~i regulamentando a matéria haverá
de determinar a mudança de topónimos que

desrespeitem identidades e patrimônios his
tóricos.

P. deferimento.
Sala das Sessões, 1- de fevereiro de 1990

- Deputado Osvàldo Macedo.

O SR..PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
- Finda a leitura do expediente, passa-se
ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Mário Lima.

O SR. MÁRIO LIMA (PMDB - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"
e Srs. Deputados, inicialmente. solicito à Me
sa que me dê esclarecimento a respeito do
Requerimento de Informação n° 517, que di
rigi à Ministra da Economia. Fazenda e Pla
nejamento. Tal pedido deu entrada nesta Ca
sa no dia 19 de abril próximo passado. Nele,
indago à Ministra as conseqüências da me
dida provisória referente aos ativos financei
ros e detalho as seguintes perguntas:

"1) Após o seqüestro efetivado no dia
17-3-90. quais são as metas e a finalidade
de captação de poupança pelo Governo?

2) Com que recursos não inflacioná
rios o Governo pretende restituir aos
seus legítimos donos o dinheiro seqües
trado. dentro do prazo estabelecido na
medida provisória?

3) Qual é a estimativa desse montan
te, com juros e atualização monetária.
a ser convertido em cruzeiros e restituído
aos seus legítimos donos a partir de
16-9-91?

4) Qual o montante diário de emis
sões líqüidas de moedas e de títulos da
dívida pública, ou letras do Banco Cen
tral e a expansão ou contração da base
monetária a partir do dia 19-3-90?

Quanto ao item 4. o que se pretende
é ter o acompanhamento diário, semanal
e mensal. até segunda ordem."

Solicitaria à Mesa que, decorrido mais de
um mês, me informasse em que situação se
encontra o meu pedido.

Outro assunto que rapidamente desejo
abordar diz respeito à Portaria n° 289. publi
cada no Diário Oficial de 17 de maio. onde
a Ministra Zélia Cardoso de Mello toma uma
decisão muito grave para os trabalhadores
brasileiros, que certamente dificultará cada
vez mais o precário entendimento existente
neste País entre o capital e o trabalho.

Na referida portaria, a Exm' Sr' Ministra
da Economia, baseada na Lei n° 8.030. toma
a seguinte decisão:

"Art. 1" O percentual do reajuste
mínimo mensal para os salários em geral,
relativo aos meses de maio e seguintes.
será de 0% (zero por cento), sem pre
juízo de aumentos salariais livremente
negociados entre as partes, observado

o disposto no art. 3"- da Lei n' 8.030,
de 12 de abril de 1990.

Art. 2" O percentual de reajuste
mensal para o salário mínimo. relativo
aos meses de maio e seguintes, será de
0% (zero por cento). sem prejuízo do
disposto no art. 5" da Lei n° 8.030. de
12 de abril de 1990.':

Nós, que presidimos um sindicato de traba
lhadores e que temos íntima e profunda rela
ção com essa matéria, achamos que o mo
mento não é oportuno. Sempre defendemos
a livre negociação, porém entendemos que
o Governo escolheu o momento menos indi
cado. Por quê? Porque nossa economia está
numa situação de transição, a recessão está
aí. e não existe inflação zero. Qualquer pes
soa que vá a um supermecardo, ou mesmo
que leia os principais jornais, que necessaria
mente tem compromisso com a verdade,
constata que o custo de vida está subindo
não naqueles índices que existiam há alguns
meses, mas a índices que já causam intranqüi
lidade ao assalariado.

Sobre esse assunto, o Jornal da Tarde, edi
ção de sábado. publica matéria sob o seguinte
título: "No Congresso. todos a favor do tra
balhador." Este importante jornal brasileiro
comenta que não somente os partidos ligados
ao movimento sindical. de oposição ao Go
verno, que se definem como de esquerda,
estão contra as medidas governamentais.
Destaca que partidos que apóiam o Governo,
como PFL e PTB, estariam contra a portaria
da Ministra de Estado. Mais adiante, cita os
nomes de alguns líderes. companheiros ilus
tres do PDS, PTB e PFL. na Câmara dos
Deputados.· E, no Senado. diz que o ilustre
Senador Jarbas Passarinho é outro que apóia
uma nova lei salarial, obviamente discordan
do dessa portaria da Ministra.

Por isso, Sr. Presidente, acho que a Casa,
que vive momentos difíceis, quando vários
setores da imprensa. da televisão tentam des
gastar a imagem deste Congresso perante o
povo brasileiro, tem obrigação de se posi
cionar.

Elaboramos uma lei salarial no ano passa
do, que começava a dar certo. As relações
entre capital e trabalho começavam a convi
ver num clima de maior cordialidade, tran
qüilidade e até mesmo construtivo. Posso
afirmar com segurança que, se essa portaria
permanecer em vigor, teremos um clima mui
to difícil. As greves voltarão a eclodir, as
categorias mais organizadas não aceitarão es
sa -história de inflação zero, quanto até os
órgãos oficiais informaram - a imprensa di
vulgou e esta Casa tem conhecimento -que;
em março, a inflação foi de 84,32% e, em
abril, atingiu o índice de 44,80, o que perfaz
um total de 166,19%. Já se anuncia a prepa
ração de uma greve geral neste País, e cérta
mente aquelas categorias com poder de mobi
lização partirão na frente, enquanto as de
menor poder de mobilização e organização,
entrarão em desespero.
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Por esta razão, faço este pronunciamento,
na certeza de que a nossa Casa, legítima re
presentante do povo brasileiro, não ficará nu
ma posição de indiferença. Tomará uma ati
tude firme, através das suas lideranças parti
dárias, no sentido de elaborar uma nova legis
lação salarial, para que trabalhadores e em
presários, num clima construtivo, possam ne
gociar a relação salarial, objetivando a tran
qüilidade e a paz social, baseadas na justiça
que todos queremos.

REPORTAGEM A QUE SE REFE
RE O .oRADOR:

Jornal da Tarde
19 de maio de 1990, sábado, página 04

NO CONGRESSO, TODOS
A FAVOR DO TRABALHADOR

Irritado com a decisão do governo de não
prefixar o reajuste. dos salários, o Congresso
se mobiliza para apresentar, debater e apro
var, com urgência, uma nova lei salarial para
o País. A mobilização, que inicialmente se
previa reunir apenas os partidos de oposição,
deverá ser engrossada até por aqueles que
ap6iam o governo, como o PFL e o PTB.
Afinal, sussuram pelos corredores congres
sistas ligados ao governo Collor, em outubro
haverá eleição e ninguém quer ficar mal com
os trabalhadores.

A falta de um índice de reajuste para os
salários desagrada não s6 os trabalhadores
como os pr6prios empresários, que conside
ram ser este um momento inoportuno para
o governo adotar a livre negociaçãq. Os em
presários acreditam que essa será mais uma
razão de atrito no já difícil relacionamento
com os empregados.

A iniciativa, portanto, deve ser aprovada
até com certa facilidade no Congresso. Na
pr6xima terça-feira, haverá uma reunião dos
líderes dos partidos para discutir o assunto.
No mesmo dia, o líder do PMDB, Ibsen Pi
nheiro e outros deputados irão a São Paulo
conversar com as lideranças sindicais e pedir
sugestões para o projeto de lei salarial.

OS' líderes de alguns partidos que ap6iam
o governo recebem com agrado a iniciativa
de Ibsen Pinheiro. O Deputado Amaral Net
to, líder do PDS, deixou claro: "Eu vou a
essa reunião e ap6io uma lei salarial". O De
putado Gastone Righi, líder do PTB, também
apóia e reclama que o governo está perdendo
credibilidade ao tomar decisões sem consul
tar os políticos. Até o líder do PFL, Ricardo
Fiúza, ardoroso defensor das decisões do go
verno, está descontente. No Senado, Jarbas
Passarinho, do PDS é outro parlamentar que
apóia uma nova lei salarial. Por enquanto,
apenas o Senador Roberto Campos (PDS 
Mt) é a favor da livre negociação.

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
- Quanto ao pedido de informação de V.
Ex', tomaremos as devidas providências.

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
- Concedo a palavra ao Sr. Átila Lira.

O SR. ÁTILA LIRA (PFL - PI. Sem revi
. :são do orad~r.) - Sr. Presidente, S1"" e Srs.

Deputados, quero fazer hoje um registro so
bre a. situação em que se encontra o Muni
cípio de Dom Inocêncio, no Estado do Piauí.

Trata-se de um dos Municípios mais novos,
situado na região árida do Estado, cuja cria
ção decorreu de um trabalho do movimento
comunitário. Aquela região foi explorada ini
cialmente pelo trabalho da Igreja, sob a lide
rança do Padre Lira, seu fundador. E esse
Município simboliza o sofrimento, as dificul
dades e a luta para sobreviver nessa região.

O calendário escolar do Município de Dom
Inocêncio é de 6 meses ininterruptos de ativi
dade em tempo integral. E exige, para uma
matrícula de 3.000 alunos, três refeições por
dia, portanto, 180.000 refeições por mês.

Diz o Padre Lira, fundador do Município
e dirigente da Fundação Ruralista, que a in
justiça não pode fazer milagres, mas exige
o milagre de assegurar merenda escolar a
mais de 3.000 alunos, durante 30 dias, com
1.020Kg de arroz, 1.505Kg de biscoito,
2.5OOKg de leite em pó e 972Kg de sopa salga
da, num total de 5.997Kg.

É um quadro de indignação que não pode
ser freado, a ponto de deixar de denunciar
e protestar contra a discriminação inominável
dessas crianças, por parte das autoridades
responsáveis pela merenda escolar no Piauí.

Será que somente é crime, neste País, a
sonegação de impostos, rodar em carros ofi
ciais, morar em mansões pagas pelo contri
buinte, não sendo 'crime distribuir de maneira
discriminatória e política a merenda escolar?
E não é crime deixar sem merenda 3.000
crianças do Município de Dom Inocêncio, no
momento em que seus pais passam fome em
conseqüência da maior seca de que se tem
memória?

O Município de Dom Inocêncio, através
do Padre Lira e de seus colaboradores, tem
a altivez moral para protestar, denunciar e
exigir justiça para as crianças que estudam
em suas escolas, mesmo sendo um Município
pobre, o mais abandonado perlo Governo, em
todo o Piauí, mas é o único que tem a gran
deza e o orgulho de possuir um índice de
escolaridade somente existente em regiões
desenvolvidas: nenhuma criança com mais de
7 anos fora da escola.

Chamo, portanto, a atenção das autorida
des federais, especialmente do Sr. Ministro
da Educação e do Sr. Presidente da Fundação
de Apoio ao Estudante, para medidas ime
dia~as de apoio e solução para o município
que tem sido um exemplo de dedicação ao
ensino em nossa região.

Portanto, Sr. Presidente, aproveito esta
oportunidade para chamar a atenção das au
toridades no sentido de se voltarem para uma
questão crucial. Dom Inocêncio é um Muni
cípio exemplar, e, por ser tão diferente do
ponto de vista da eficiência educacional, o
Governador do Estado tem até o retraimento
de mencioná-lo., porque os 117 Municípios
do Piauí não alcançam 30% do aproveita
mento escolar do Município de Dom Inocên
cio. Portanto, era esse o meu registro no dia
de hoje.

Sr. Presidente, o fato de V. Ex' acreditar
que somente o Estado de Santa Catarina po
de apresentar índices de ensino dessa natu
reza se deve a um padrão agrícola bem desen
volvido, ao contrário do nosso, numa região
árida. E o Governo Federal, hoje dirigido
praticamente por paulistas, insiste em não
se sensibilizar com relação a esse problema.

O SR. OSWALDO LIMA FILHO (PMDB
- PB. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, S1"" e Srs. Deputados, a opi
nião nacional, que assistiu perplexa às primei
ras medidas do plano de estabilização mone
tária do Governo Collor de Mello e temeu
os abusos cometidos contra a ordem constitu
cional e o estado de direito, admitiu fossem
aquelas medidas o amargo preço exigido pela
contenção da inflação através de um plano
de Governo.

Decorridos dois meses da posse do novo
Governo, já se generaliza a convicção de que
a administração do Presidente Collor não
possui um plano racional de Governo. Vai
editando medidas improvisadas, algumas
contraditórias, muitas em clara ofensa à
Constituição e logo revoga' algumas, quando
o clamor da opinião do País se faz sentir.

Agora, preocupado como seus antecesso
res, com a velha e desmoralizada receita dos
empréstimos externos, procura agradar aos
órgãos, que orientam as finanças das potên
cias centrais do Ocidente, como o Fundo Mo
netário Internacional e o Banco Mundial,
adotando a política econômica da recessão
e contenção do desenvolvimento, sempre re
comendada pelos agiotas internacionais. e
seus sequazes: retorno do pagamento dos ju
ros de uma dívida externa inconstitucional
e ilegítima, às custas do desemprego e da
fome do nosso povo.

Tão logo a Sr' Ministra da Fazenda regressa
dos conciliábulos de Washington, o Governo
anuncia um plano de destruição do serviço
público, com a demissão, sem qualquer crité
rio seletivo e racional, de 400.000 funcioná
rios públicos.

No Nordeste, região de problemas secula
res, que o Presidente tão bem conhece, a
Sudene, criada no Governo de Juscelino Ku
bitschek pela lúcida mente do Prof. Celso
Furtado, em obediência aos mais austeros
princípios de moralidade pública e raciona
lidade administrativa, instituição padrão da
região, é paralisada. Seus quadros de funcio
nários, constituídos pelos técnicos mais capa
zes e dignos do Brasil, ouvem a ameaça de
demissão sumária de 30% dos servidores.
Não foi am,ll).ciado qualquer estudo sobre os
gravíssimos problemas do semi-árido nordes
tino, desde a irregularidade pluviométrica à
carência de recursos financeiros para investi
mentos, da salinidade dos solos e da água,
dos altos índices de mortalidade infantil e
de analfabetismo de sua população, da con
centração de propriedade territorial em mãos
de poucos, das deficiências seculares de infra
estrutura educacional e de saúde pública.

Nada, nenhum estudo foi anunciado, ne
nhuma proposta racional.
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Só a demissão de 800 técnicos da Sudene,
no exato momento em que nova estiagem
atinge a atividade agropecuária regional.

O Congresso Nacional, que se tornou ava
lista desse improvisado plano de estabiliza
ção, precisa acordar do seu letargio e adotar
medidas capazes de evitar o desastre que os
estudiosos mais sagazes da nossa realidade
já prenunciam.

o SR. ADOLFO OLIVEIRA (PFL - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sr" e Srs. Deputados, cumpro um de
ver penoso, ao trazer a este nobre Plenário
uma grave denúncia de corrupção, praticada
por agentes do Governo Estadual do Rio de
Janeiro em meu Município, Petrópolis.

Inúmeros contribuintes do ICMS, peque
nos e médios comerciantes e industriais trou
xeram ao meu conhecimento que estão sendo
visitados por fiscais que lhes impõem pesadís
simas multas, com ou sem cabimento ou pro
pósito. Inconformados, são aconselhados a
procurar a direção local, para um provável
acerto, que importaria no pagamento de 20
ou 30% das astronômicas multas, sem qual
quer comprovante ou recibo, obtendo assim
uma temporária imunidade contra novas in
vestidas da "zelosa" - entre aspas - repar
tição.

Os dinheiros obtidos com essa operação
de venda de proteção final, praticada nos
moldes das piores práticas dessa verdadeira
máfia, seria destinado a funcionários e a can
didatos às próximas eleições de 3 de outubro.

Trata-se de um escândalo. Tenho esperan
ças de que tais denúncias sejam desmentidas,
pois existem nomes de tradicionais famílias
petropolitanas envolvidos. Se confirmadas,
despertarão de nossa parte o empenho em
que sejam apuradas até o fim, doa a quem
doer.

O Fisco sempre deve agir de maneira edu
cada e firme, ao prestar assistência, ensinar
e orientar o contribuinte. Precisa ser,.porém,
zeloso e intransigente no combate à sonega
ção e à fraude.

A autoridade, para ser exercida, deve re
pousar na honestidade dos agentes e de seus
chefes ..

No Brasil Novo não há lugar para a desen
voltura dos corruptos, que ameaçam a gente
boa e trabalhadora de Petrópolis.

Esperamos não ter que voltar ao assunto.

O SR. NEY LOPES (PFL - RN. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S!'" e Srs. Deputados, o povo brasileiro acre
ditou no Proálcool. E tanto isto é verdadeiro
que a frota de veículos movidos por este com
bustível é predominante no País. Ultimamen
te, tem surgido a discussão quanto ao desejo
de usineiros repassarem para o Governo pre
juízos acumulados.na produção de álcool.
Aliás, esta tem sido uma prática nacional,
o que, stlm dúvida, onera o Tesouro e traz
dificuldades para a economia como um ,odo.
É, pois, natural e compreensível, que o Mi- .
nistro Ozires Silva diga que não mais serão
repassados estes prejuízos para o Governo

e que as empresas devem arcar com os mes
mos.

O que deixa apreensão é o vazio em que
esta colocação se situa, isto é, se os usineiros
resolverem deixar de produzir álcool, o fato
será absorvido como uma opção de livre em
presa? E o consumidor deste combustível co
mo fica? E os brasileiros de classe média e
de outras categorias, que acreditaram no pro
grama e compraram veículos movido a álcool
vão apelar para quem? Como estas pessoas
poderão conseguir adquirir outro veículo,
agora movido a gasolina?

SI. Presidente, é preciso respeito com a
população. O Governo age corretamente,
porém muitas vezes é necessário complemen
tar esta ação. Por exemplo, no caso do álcool,
entendo que o Governo Federal deve definir
para os usineiros que, na falta de produção,
não será admitido no mercado outro produto,
como o açúcar. Se isto não ocorrer, a adver
tência do Ministro Ozires Silva resultará, de
um lado, em falta de álcool no mercado; de
outro, em incentivo à produção de açúcar,
com amplas perspectivas de lucros até maio
res, ante a abertura de exportação recente
para esse produto.

Sr. Presidente, sabe-se que atualmente o
álcool falta porque os usineiros ao invés de
produzi-lo, preferem o açúcar. E, se esses
empresários vÍrem que o Governo não atende
aos privilégios que reivindicam e não os proí
be de sair dessa linha de produção, é claro
que a alternativa será caminhar pata a produ
ção de açúcar., ganhando mais dinheiro e sem
os problemas atuais.

Sr. Presidente, o apelo que faço ao Minis
tro Ozires Silva é para que suas boas inten
ções se revistam de objetividade. O álcool
não pode deixar de ser produzido, custe o
que custar, em defesa daqueles que acredi
taram no Governo e por isso compraram car
ros a álcool.

Era o que tinha a dizer.

O SR. NILSON GmSON (PMDB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, .Sr" e Srs. Deputados, a declaração
do ilustre Ministro da Infra-Estrutura, Ozires
Silva, na Comissão de Transportes desta Ca
sa, de que o Governo Collor de Mello vai
submeter ao Congresso Nacional proposi
ções, prevendo para o próximo Orçamento
investimentos pesados no setor ferroviário,
criou realmente novo ânimo e suscitou gran
de alegria no setor ferroviário nordestino.

Ocorre que, ao contrário das rodovias, o
setor ferroviário não recebe investimentos há
mais de 30 anos, devido à política adotada
pelos Governos anteriores. A malha ferro
viária do Nordeste. necessita urgentemente
de recuperação, em decorrência .da falta de
conservação, do que se vem ressentindo ano
após ano, pela inexistência de recursos.

Na via permanente, o ponto crucial se refe
re à dormentação, já que esse material, todo
de madeira, está pobre em praticamente 50%
de sua extensão. Existem atualmente outras
alt'êrnativas de material, tais como os dor
mentes de concreto e os metálicos, os quais

se utilizados, evitariam o desmatamento de
sordenado e o desequilíbrio ecológico. .

Outro fato a ser considerado é a atual inter
dição do único liame ferroviário do Nordeste
com o Sul do País por quase um ano, em
conseqüência de chuvas no Estado de Ala
goas, o que veio ç:essar o fluxo de carga ferro
viária na nossa região.

De maneira análoga, verifica-se degrada
ção na área do material de transportes. As
locomotivas e vagões com vida útil vencida
possuem capacidade de carga reduzida, o que
impossibilita maior oferta de transportes. Pa
ra o soergimento do sistema ferroviário, en
contra-se pronto o "Plano de Ação Empre
sarial" , elaborado por servidores técnicos fer
roviários do Nordeste. Sua implantação de
pende de decisão do Presidente Collor de
Mello. Esse plano é parte integrante do pro
jeto global da recupração e modernização do
sistema ferroviário da RFFSA.

O programa prevê a realização de investi:
mentos da ordem de apenas US$ 100 milhões
ao longo dos próximos quatro anos. O retor
no dos recursos tem a: respaldá-lo uma de
manda de transportes na Região Nordeste
da ordem de 42 milhões de toneladas por
ano, onde atualmente a ferrovia participa so
mente com 1,8% desse total.

Vale salientar que, à medida que se incre
menta o transporte ferroviário, diminui o vo
lume de cargas nas rodovias, hoje saturadas,
além de se propiciar grande economia de
combustível para o País.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, Os
ferroviários nordestinos continuarão aguar
dando os investimentos pesados no setor fer.
roviário, com a construção da Transp,ordes
tina e da Transversal Nordeste, para que a
ferrovia ocupe seu espaço no contexto econô
mico, voltado para o progresso do Nordeste.

Voltarei oportunamente ao assunto.

O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PDC - TO. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, sr.' e Srs. Deputados, as
experiências com projetos e programas de
desenvolvimento rural no Brasil vêm de
monstrandó a incapacidade do Estado em es
tabelecer uma estratégica que garanta a am
pliação dos benefícios econômicos e tecnoló
gicos aos produtores e aos trabalhadores ru
rais, principalmente nas regiões mais carentes
do País.

A relação custo/benefício das atividades es
tatais não tem sido favorável ao homem do
campo, que se ressente da ausência de uma
organização mais sólida e eficaz na defesa
dos seus interesses.

Parece que agora, com o Governo do Presi·
dente Fernando Collor, as coisas começa a
tomar outros rumos, levando-se em conta as
recentes iniciativas do Governo Federal nas
áreas da pecuária e da agricultura.

A juventude e o dinamismo do Ministro
da Agricultura e Reforma Agrária, Dr. Antô
nio Cabrera, aumentam as esperanças dos
que trabalham a terra, que, até, hoje, não
vêm recebendo a atençãQ que merecem por
parte dos estamentos governamentais.



5360 Terça-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção)) Maio de 1990

o anúncio da implantação do "Projeto No
vas Fronteiras" vem confirmar as expecta
tivas criadas pelo Governo do "BrasH Novo"
nas regiões vocacionadas para a atividade
agropecuária.

A consolidação da agricultura e da pecuá
ria nas regiões de fronteira foi uma promessa
do candidato Fernando Collor e hoje é um
compromisso do Presidente da República.

Baseado em novos conceitos e buscando
novas formulações, o "Projeto Novas Fron
teiras" implanta uma sistemática moderna de
atuação do Estado nas relações de produção
no campo. Antes, as entidades públicas im
plantavam e executavam prog:amas, sem?
cuidado de desenvolver capacIdade orgam
zativa suficiente para que tivessem continui
dade os projetos em andamento ou já con
cluídos.

No "Projeto Novas Fronteiras", o envolvi
mento das cooperativas rurais garante a exe
cução e o acompanhamento do plano pelos
próprios interessados e benefic:iários. .

Pelo projeto, uma cooperatIva denoml~a

da "mestra" transfere know-how gerenCIal,
técnico e organizativo a outras cooperativas
menos desenvolvidas, permitindo-se às orga
nizações cooperativas participação efetiva ~a

formulação, negociação, execução e avalia-
ção do programa desenvolvido. .

Ein sua visita ao Tocantins, neste dommgo,
dia 20, o Presidente Fernando Collor anun
ciou o início do projeto no Estado.

O Tocantins foi escolhido para a implan
tação pioneira do "Projeto Novas Frontei
ras", por sua inequívoca vocação agrícola e
pela sintonia do Governo no novo Estad?
com a concepção moderna de desenvolvI
mento, apregoada e executada pelo Governo
Federal.

Mais do que uma demonstração de pres
tígio político, o Estado do Tocantins.recebeu
o anúncio como uma prova de confIança do
Presidente da República no potencial da gen
te trabalhadora da mais nova Unidade da Fe
deração.

Deverão participar dt;' programa as,c?ope
rativas Covale (CoperatlVa Agropecuana Va
Ie do Tocantins/Araguaia), Coopeg (Coope
rativa Agropecuária Fronteira da Amazô
nia), Cappol (Cooperativa Agropecuá.ria
Portuense), Coopernorte (Cooperativa
Agropecuária Tocantinense) e Cooperalva
(Cooperativa Agropecuária de Al~orada do
Tocantins), buscando o desenvolvImento de
bacias leiteiras e hidrográficas, aumento da
área plantada com irrigação, aumento da área
com culturas perenes (frutíferas, seringueiras
etc.), instalação de fábrica de conservas a
partir da exploração de frutas e verduras e
instalação de fábrica de rações para o comple
mento da alimentação do gado leiteiro.

Além disso, o projeto prevê um programa
de comunicação e formação de núcleos coo
perativistas, a instalação de red.e de pa~rulhas

mecanizadas para as cooperatIvas, uSI?:a de
pasteurização de leite: fábrica d~ queIJos e
manteiga, fábrica de latex a p_artlr da expl,?
ração de seringais e .instalaçao e operaça?
de um centro de tremamento para capacI-

tação técnica e empresarial de pequenos pro
dutores, entre outros empreendimentos.

Portanto, Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Depu
tados, o Estado do Tocantins ingressa em
um caminho que aponta para o desbravamen
to de novas fronteiras, esperando demonstrar
ao País, em breve espaço de tempo, o resul
tado concreto de sua vocação desenvolvimen
tista.

Era o que tinha a dizer.

O SR, LUIZ MARQUES (PFL-etE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - SI. fresiden
te, Sr'" e Srs. Deputados, por at~do Exm"
Sr. Presidente Fernando Collor, atado no
dia 15 último, fui designado par exercer a
função de confiança de Diretor-Geral do De
partamento Nacional de Obras Contra as Se
cas - DNOCS - devendo assumir tais fun
ções no dia de amanhã.

No momento em quê passo às mãos de
V. Ex', por força constitucional, documento
que consubstancia a renúncia do meu man
dato de Deputado Federal, eu o faço sob
forte emoção. , .

A vida pública me tem reservado desafIOS
gratificantes: o de ter podido servir ao Ceará,
como Secretário de Estado, por quase. II
anos; o de administrar a cidade de Fortaleza,
como seu Prefeito; o de participar da Consti
tuinte, que culminou com a Constituição de
1988, como representante de meu Estado;
o de integrar agora a administração federal,
como Diretor-Geral do DNOCS.

No momento em que me afasto desta Au
gusta Casa, desejo testemunhar meu senti
mento de profundo res!?eito aos se';1s !nte
grantes, pela competêncIa, pelo patnotlsmo
e pelo espírito público com que exercem as
nobilitantes funções legislativas.

Retorno às minhas origens de técnico, para
dirigir um dos mais"importantes órgãos de
desenvolvimento regional, com área de atua
ção em cerca de 986.000km2

, no.v: ~s~ados
do Nordeste, e vinculado ao Mlmsteno da
Agricultura e Reforma Agrária. .

Os três anos e poucos meses em que aqUI
permaneci foram de intenso aprendizado CÍ

vico.
A convivência diária com Parlamentares

dos mais diversos recantos deste imenso País
e a seriedade com que os mais variâdos pro
blemas são aqui discutidos sedimentaram em
mim a importância da classe política, princi
palmente do Parlamentar.

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, estou
plenamente consciente do desafio que tenh?
pela frente, principalmente quan~o, maIs
uma vez, se abate sobre grandes ar~as do
sermi-árido nordestino uma nova estiagem,
com todas as suas dramáticas conseqüências.

A tarefa não é fácil e exige sacrifícios. Sai
bamos, porém, viver este momento hist~ric?,

guardando permanentemente a consclencla
da grandeza da dívida que temos para com
estaiNação.

Cbnforta-me constatar que é pertinaz e in
tenso o esforço do Sr. Presidente da Repú
blica no sentido de dar ao País o desenho
de n~ssos sonhos. Sei, portanto, que poderei

contar com o mais decidido apoio de S. Ex'
para imprimir ao DNOCS uma trajetória as
cendente, resgatando a sua credibilidade pe
rante a opinião pública.

Julgo ser imprescin~ív:l, ade:nais, p~ra o
desenvolvimento da mlssao a mIm confIada,
a orientação segura do Sr. Ministro da Agri~

cultura, Dr. Antônio Cabrera, bem como o
apoio do Sr. Secretário Nacional de Irriga
ção, Dr. Hilberto Silva.

Nossas palavras finais, Sr. Presidente, são
de agradecimento: à Mesa Diretora desta Ca
sa, que, sob a segura orientação do meu con
terrâneo, Deputado Paes de Andrade, e con
tando com a eficiente colaboração de seus
Pares, dos quais V. Ex' é um dos mais desta
cados representantes, tem sabido conduzir os
trabalhos com eficiência, celeridade e, sobre
tudo, com a maior austeridade, tão exigida
dos homens públicos em todos os tempos;
aos Srs. Parlamentares, que nunca me falta
ram com seu apoio e segura orientação, tão
necessária a um estreante nas lides parlamen
tares.

Registro e agradeço igualmente o apoio
do Líder do PFL, Deputado Ricardo Fiúza,
de modo especial a toda a bancada nordestina
do partido a que tenho a honra de pertencer
a indicação do meu nome, assegurando a to
dos minha inabalável decisão de servir nossa
região, honrando e engrandecendo a confian
ça em mim depositada. Aos funcionários da
Casa, de modo especial àqueles que comigo
conviveram no dia-a-dia do meu gabinete,
o meu respeito e gratidão.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
- Vai-se passar ao horário destinado às

v - COMUNICAÇÕES DE
LIDERANÇAS

Não há oradores inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
- Passa-se ao

VI - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson.

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE..
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr" e Srs. Deputados, desejo fazer um regis
tro referente a um estudo das normas gerais
de proteção à infância e à juventude. Nesse
sentido, inclusive, recebi solicitação da ex
Primeira Dama do Estado de Pernambuco,
Sr' Magdalena Arraes, esposa do ex-Gover
nador Miguel Arraes de Alencar, grande che
fe político deste modesto orador, do seguinte
teor:
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Exm9 Sr.
Deputado Nilson Gibson
Câmara dos Deputados
Brasília/DF

O Fórum de Defesa dos Direitos da
Criança e Adolescente, de Pernambuco,
reunido em Assembléia, com a presença
de 60 (sessenta) entidades governamen
tais e não governamentais, reitera seu
apoio à aprovação pela Câmara dos De
putados do Estatuto da Criança e Ado
lescente, importantíssimo instrumento
de promoção e defesa dos direitos e me
lhorià do atendimento, em consonância
com os princípios constitucionais.

SDS. Magdalena Arraes, Luis de La
Mora, Maria Florentina F. Barreto, Eva
ni Mendonça, Adernar Marques, Rami
ro Amigo - Coordenação do Fórum Es
tadual de Promoção e Defesa dos Direi
tos da Criança e do Adolescente de Per
nambuco."

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, a
Constituição de 1988 inaugurou nova era no
direito positivo brasileiro, no que concerne
à criança e ao adolescente, incorporando ao
nosso ordenamento jurídico o que há de mais
moderno acerca de matéria a nível mundial
de forma compatível com nossa tradição cul
tural e nossa situação sócio-econômica.

Alinhando-se, no espírito e no conteúdo,
com a "Declaração Universal dos Direitos
da Criança" e textos congêneres das Nações
Unidas e de suas agências especializadas, dis
põe a Carta Magna vigente que:

"É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança e ao ado
lescente, com absoluta prioridade, o di
reito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à li
berdade e à convivência familiar e comu
nitária, além de colocá-los a salvo de to
da forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e
opressão."

Em todos os momentos, na elaboração da
atual Constituição, evitou-se adotar uma pos
tura meramente assistencialista, com solu
ções superficiais e protelatórias, privilegian
do-se, ao contrário, a adoção de dispositivos
e programas que visem educar, formar, pro
fissionalizar e garantir reais oportunidades de
crescimento pessoal às crianças e adolescen
tes.

Nessa tarefa, necessariamente estarão en
volvidos todos os segmentos sociais e as diver
sas entidades estatais de algum modo atuan
tes na área, sendo fundamental a participllÇiÍo
da família e da comunidade.

Mereceram especial atenção dos legislado
res constituintes as crianças e adolescentes
portadores de deficiência física, sensorial ou
mental.

O desenvolvimento da ciência médica tem
oferecido inúmeras novas oportunidades de
superação de várias limitações físicas e psíqui
cas, possibilitando a capacitação de pessoas

anteriormente tidas como inaptos ao trabalho
e à normal convivência social.

Era preciso, portanto, garantir aos jovens
brasileiros o acesso a tais avanços, mediante
programas de treinamento e de integração
social, além da indispensável assistência mé
dica.

Com respeito à proteção do menor traba
lhador, procurou-se equilibar a garantia de
acesso ao mercado de trabalho e a necessária
limitação de idade a carga horária, evitan
do-se, de um lado, a exploração do adoles
cente que precisa contribuir com seu labor
para a renda familiar, e, de outro, permitir
que isso não o afaste da escola.

A educação mereceu tópico apartado, ga
rantida para os níveis básicos como obrigação
do Estado e da sociedade.

Retirou-se do ordenamento jurídico o en
foque policialesco emprestado à questão do
menor infrãtor. .

Com efeito, ao prever legislação tutelar es
pecífica para tratar do problema da delin
qüência infanto-juvenil, estabeleceu a Cons
tituição a garantia de pleno e formal conheci
mento da atribuição de ato infrator, a igual
dade na relação processual e a defesa técnica
por profissional habilitado, evitando que se
jam os jovens e crianças abandonados à mar
ginalidade tratados como delinqüentes co
muns.

Prevê ainda o texto constitucional, através
de incentivos fiscais e subsídios do Poder PÚ
blico, o estímulo ao acolhimento sob a forma
de guarda de criança ou adolescente órfão
ou abandonado.

Outra preocupação foi com respeito ao uso
de entopercentes e drogas afins.

Subproduto da sociedade moderna, conse
qüência da massificação,' da desagregação da
família e da perda do sentimento de religio
sidade, o uso e a dependência de drogas de
vem merecer do Poder Público medidas pro
fundas e severas, tanto com respeito à educa
ção preventiva, quanto à repressão ao tráfico
dessas substâncias.

Nossos jovens e crianças têm o direito à
informação, à proteção e ao tratamento espe
cializado, quando for o caso, dentro de um
programa abrangente de combate a esse vício
desagregador da personalidade e aviltador da
condição humana.

Outra conquista da maior importância para
as crianças e adolescentes foi o novo estatuto
da filiação.

A Constituição de 1988 extirpou quaisquer
discriminações aos filhos, independemente
das condições em que foram gerados, garan
tindo a todos os mesmos direitos e proibindo
expressamente todo tipo de designações di~

criminatórias relativas à filiação.

Fundamenta-se esse preceito no princípio
da paternidade e maternidade responsáveis
e no postulado essencial da igualdade entre
os homens e perante a lei.

Condenar uma criança a carregar, por toda
a vida, uma pecha discriminatória, que, além
de lhe usurpar direitos patrimoniais e pes
soais, ainda lhe impõe permanente censura

por fato inteiramente alheio à sua vontade
ou capacidade de decisão, é, no mínimo, con
trariar a idéia mais elementar de justiça.

Doravante, efetivamente, todos os brasi
leiros nascem iguais em direitos e obrigações,
a ninguém se imputando restrições em função
de sua condição de nascimento, raça ou cor.

Srs. Deputados, todo esse elenco de con
quistas e avanços consignados na nova Cons
tituição contrasta violenta e cruelmente com
a realidade vivida pela maioria de nossas
crianças e adolescentes.

Usurpados em seus direitos mais elemen
tares, nossos jovens ainda são credores de
um tratamento à altura do que lhes garante
a Lei Maior.

Dados divulgados este ano pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
- revelam que a mortalidade infantil no Bra
sil ainda é de 51 óbitos para cada mil nasci
mentos, antes do primeiro ano de idade, pata
mar comparável apenas ao dos países menos
desenvolvidos do mundo.

O Fundo das Nações Unidas para a Infân
cia - Unicef - denunciou recentemente que
morre uma criança a cada hora no Brasil por
falta de vacinação, isto é, de doenças para
as quais existente tratamento preventivo efi
caz disponível.

Não é melhor a situação da educação.. Te
mos ainda quase 40% de nossa população
entre 5 e 14 anos analfabeta, graças ao eleva
dos níveis de evasão escolar e de repetência,
especialmente nos primeiros anos escolares.
Isso num País onde a educação básica é teori
camente obrigatória.

Pesquisa realizada sob a coordenação do
Prof. Hélio Jaguaribe apontou que 52,1% 
isto é, mais da metade dos brasileiros com
até 14 anos de idade - vivem em estado
de pobreza, com renda familiar per capita
de até 1/2 salário mínimo.

Isso representa que estamos, paradoxal
mente, investindo na miséria e no caos social
futuro, ao mantermos o atual estado de con
centração de renda e de crise econômica.

Completando com cores sombrias esse trá
gico quadro, está a constatação do processo
de extermínio, verdadeiro holocausto, em
pleno desenvolvimento em nossas cidades,
vitimando aqueles que já são maiS- do que
vítimas de uma sociedade desorganizada,
cruel e afastada dos princípios do amor e fra
ternidade cristã.

Os meninos e meninas que vivem nas ruas,
abandonados por vários motivos, além de não
contarem com a proteção do Estado, nos ter
mos garantidos pela Constituição, são ainda
deixados à sanha de toda sorte de explora
dores, rufiões, marginais e psicopatas.

Temos não apenas o dever moral, mas a
obrigação - a nós imposta pela Constitúição
que, em nome da sociedade brasileira, elabo
ramos e aprovamos - de tomar as medidas
legislativas imprescindíveis à implementação
dos direitos garantidos às crianças e adoles
centes; e, ainda mais, exercer severa fiscali
zação sobre o Poder Executivo, para dele
exigir agilidade e a eficiência que a gravidade
do problema apQnta.
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Nesse sentidó, queremos destacar dois pro
jetos já em tramitação no Congresso Nacio
nal - um no Senado Federal, de autoria do
ilustre Senador Ronan Tito, o outro nesta
Câmara dos Deputados, apresentado pelo
nobre Deputado Nelson Aguiar - que pro
curam adaptar nossa legislação infraconsti
tucional aos novos preceitos vigentes.

A aprovação de um desses projetos repre
sentará um grande passo que dará o Con
gresso Nacional, que colocará à disposição
da sociedade e das autoridades competentes
uma legislação atual e moderna acerca do
assunto.

Não vamos permitir que nossos adolescen
tes e crianças sejam privados de seus direitos.
essenciais, pois isso significaria condenar o
Brasil ao subdesenvolvimento e à miséria.

Temos certeza de que não apenas essas
iniciativas que mencionamos, mas também
quaisquer outras com o mesmo objetivo, me
recerão atenção e prioridade do Parlamento
brasileiro.

De nossa parte, garantimos desde já nosso
apoio e nossa modesta colaboração para a
célere aprovação da regulamentação dos dis
positivos constitucionais relativos à criança
e ao adolescente.

Srs. Deputados, a "Declaração Universal
dos Direitos da Criança", das Nações Unidas,
ao proclamar seus princípios fundamentais,
afiflna que seu objetivo é garantir para todas
as crianças do mundo uma infância feliz.

Não há, talvez, bem comparável nesta vida
a uma infância feliz, amparada e repleta de
oportunidades para a realização das potencia
lidades humanas como não há, certamente,
mal maior do que uma infância desamparada,
faminta, descalça e perseguida pela violência.

Vamos todos trabalhar para que seja essa
a última geração de crianças brasileiras infe
lizes.

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
- Vai-se passar ao horário de

YU - COMUNICAÇÕES
PARLAMENTARES

Não há oradores inscritos.

vm - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)

- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Amazonas

Sadie Hauache - PFL.

Rondônia

Assis Canuto - PTR; Francisco Sales 
PRN.

Pará

Aloysio Chaves - PFL; Eliel Rodrigues
- PMDB; Manoel Ribeiro - PMDB.

Pernambuco

Salatiel Carvalho - PFL.

Bahia

Jairo Azi - PDC; Jonival Lucas - PDC;
Milton Barbosa - PFL; Sérgio Brito 
PDC.

Minas Gerais

Mello Reis - PRS.

Goiás

Mauro Miranda - PMDB.

Distrito Federal

Sigmaringa Seixas - PSDB; Valmir Cam
pelo-PTB.

Roraima

Chagas Duarte - PDT.

DEIXAM DE COMPARECER OS SE
NHORES:

Acre

Francisco Diógenes - PDS; Geraldo Fle
ming - PMDB; José Melo - PMDB; Maria
Lúcia - PMDB; Narciso Mendes - PFL;
Osmir Lima - PMDB; Rubem Branquinho
-PL.

Amazonas

Antar Albuquerque - PTR; Be!h Azize
- PDT; Eunice Michiles - PDC; Ezio Fer
reira - PFL; José Dutra - PMDB; José
Fernandes - PST.

Rondônia

Arnaldo Martins - PSDB; José Guedes
- PSDB; José Viana - PL; Rita Furtado
-PFL.

Pará

Ademir Andrade - PSB; Amilcar Moreira
-PMDB; Arnaldo Moraes - PMDB; As
drubal Bentes - PMDB; Benedicto Mon
teiro - PTB; Carlos Vinagre - PMDB; Dio
nísio Hage - PRN; Fausto Fernandes 
PMDB; Fernando Velasco - PMDB; Ga
briel Guerreiro - PSDB; Jorge Arbage 
PDS.

Tocantins

Ary Valadão - PDS; Edmundo Galdino
- PSDB; Eduardo Siqueira Campos 
PDC; Freire Júnior - PRN; Leomar Quinta
nilha - PDS; Moisés Avelino - PMDB;
Paulo Mourão - PDC.

Maranhão

Albérico Filho - PFL; Antonio Gaspar
- PMDB; Cid Carvalho - PMDB; Costa
Ferreira - PFL; Edivaldo Holanda - PCN;
Eliézer Moreira - PFL; Eurico Ribeiro 
PRN; Francisco Coelho - PDC; Haroldo
Sabóia - PDT; Jayme Santana - PSDB;
Joaquim Haickel- PTB; José Carlos Sabóia
- PSB; José Teixeira - PFL; Sarney Filho

- PFL; Victor Trovão - PFL; Wagner Lago
-PDT.

Piauí

Felipe Mendes - PDS; Jesualdo Caval
canti - PFL; Jesus Tajra - PFL; José Luiz
Maia - PDS; Manuel Domingos - PC do
B; Mussa Demes - PFL; Myriam Portella
- PSDB; Paulo Silva - PSDB.

Ceará

Aécio de Borba - PDS; Bezerra de Melo
- PMDB; Carlos Benevides - PMDB; Car
los Virgílio-PDS; César Cals Neto -PSD;
Etevaldo Nogueira - PFL; Expedito Macha
do - PST; Firmo de Castro - PSDB; Furta
do Leite - PFL; Haroldo Sanford - PMDB;
Lúcio Alcântara - PDT; Moema São Thiago
-PSDB; Moysés Pimentel-PDT; Orlando
Bezerra - PFL; Osmundo Rebouças 
PMDB; Paes de Andrade - PMDB; Rai
mundo Bezerra - PMDB; Ubiratan Aguiar
-PMDB.

Rio Grande do Norte

Antônio Câmara - PRN; Henrique
Eduardo Alves-PMDB; Ismael Wanderley
- PTR; Marcos Formiga - PST; Vingt Ro
sado-PMDB.

Paraíba

Adauto Pereira - PDS; Aluízio Campos
- PMDB; Antonio Mariz - PMDB; Edi
valdo Motta - PMDB; Edme Tavares 
PFL; Evaldo Gonçalves - PFL; Francisco
Rolim - PSC; João Agripino - PRN; João
da Mata - PFL; José Maranhão - PMDB;
Lucia Braga - PDT.

Pernambuco

Artur Lima Cavalcanti - PDT; Cristina
Tavares - PDT; Egídio Ferreira Lima 
PSDB; Fernando Bezerra Coelho - PMDB;
Fernando Lyra - PDT; Gilson Machado 
PFL; Gonzaga Patriota - PDT; Harlan Ga
delha - PMDB; Horácio Ferraz'- PFL;
Inocêncio Oliveira - PFL; Jósé Carlos Vas
concelos - PRN; José Jorge - PFL;"José
Mendonça Bezerra - PFL; José Moura 
PFL; José Tinoco - PFL; Marcos Queiroz
- PMDB; Maurílio Ferreira Lima 
PMDB; Osvaldo Coelho - PFL; Paulo Mar
ques - PFL; Ricardo Fiuza - PFL; Roberto
Freire - PCB; Wilson Campos - PMDB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PFL; Antonio Fer
reira - PFL; Eduardo Bonfim - PC do B;
Geraldo Bulhões - PSC; José Costa _
PSDB; José Thomaz Nonô - PFL; Renan
Calheiros - PRN; Roberto Torres - PTB;
Vinicius Cansanção - PFL.

Sergipe

Acival Gomes - PSDB; Bosco França 
PMDB; Cleonâncio Fonseca - PRN; Djenal
Gonçalves - PMDB; João Machado Ro
llemberg - PFL; José Queiroz - PFL; Mes
sias Góis - PFL.
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Bahia

Abigail Feitosa - PSB; Benito Gama
PFL; Celso Dourado - PSDB; Domingos
Leonelli - PSB; Eraldo Tinoco - PFL; Fer
nando Santana-PCB; Francisco Benjamim
- PFL; Francisco Pinto - PMDB; Gene
baldo Correia - PMDB; Haroldo Lima
PC do B; Jairo Carneiro - PFL; Joaci Góes
- PSDB; João Carlos Bacelar - PMDB'
Jorge Vianna - PMDB; José Lourenço -.:.
PDS; Jutahy Júnior- PSDB; Leur Lomanto
- PFL; Lídice da Mata - PC do B; Luiz
Eduardo - PFL; Luiz Vianna Neto 
PMDB; Manoel Castro - PFL; Marcelo
Cordeiro - PMDB; Miraldo Gomes 
PDC; Murilo Leite -PMDB; Nestor Duarte
- PMDB; Prisco Viana - PMDB; Raul Fer
raz - PMDB; Uldurico Pinto - PSD; Virgil
dásio de Senna - PSDB; Waldeck Ornélas
-PFL.

Espírito Santo

Hélio Manhães - PMDB; Jones Santos
Neves - PL; Lezio Sathler - PSDB; Lurdi
nha Savignon - PT; Nelson Aguiar - PDT;
Rose de Freitas - PSDB; Stélio Dias - PFL.

Rio de Janeiro

Álvaro Valle - PL; Amaral Netto - PDS'
Anna Maria Rattes - PSDB; Arolde de Oli~
veira - PFL; Artur da Távola - PSDB'
Benedita da Silva - PT; Bocayuva Cunh~
- PDT; Brandão Monteiro - PDT; Carlos
Alberto Caó - PDT; César Maia - PDT;
Climério Velloso - PMDB; Daso Coimbra
- PRN; Doutel de Andrade - PDT; Edésio
Frias - PDT; Edmilson Valentim - PC do
B; Ernani Boldrim - PMDB; Fábio Rau
nheitti - PTB; Feres Nader - PTB; Flavio
Palmier da Veiga - PRN; Francisco Dorne
lles - PFL; Jayme Campos - PRN; Jorge
Gama - PMDB; Jorge Leite - PMDB; José
Carlos Coutinho - PDT; José Luiz de Sá
- PL; José Maurício - PDT; Luiz Salomão
- PDT; Lysâneas Maciel - PDT; Márcio
Braga - PDT; Messias Soares - PEL; Miro
Teixeira - PDT; Nelson Sabrá - PRN; Os
mar Leitão - PFL; Oswaldo Almeida - PL;
Paulo Ramos - PDT; Roberto Augusto 
PTB; Roberto D'Avila - PDT; Roberto Jef
ferson - PTB; Ronaldo Cezar Coelho 
PSDB; Rubem Medina - PRN; Sandra Ca
valcanti - PFL; Simão Sessim - PFL; Sote
ro Cunha - PDC; Vivaldo Barbosa - PDT;
Vladimir Palmeira - PT.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Aluísio Vascon
celos - PMDB; Álvaro Antônio - PRS;
Alysson Paulinelli - PFL; Bonifácio de An
drada-PDS; Carlos Cotta-PSDB; Carlos
Mosconi - PSDB; Célio de Castro - PSB;
Chico Humberto - PST; Christóvam Chia
radia - PFL; Dálton Canabrava - PMDB;
Elias Murad - PSDB; Genésio Bernardino
- PMDB; Gil Cesar - PMDB; Hélio Costa
- PRN; Humberto Souto - PFL; Ibrahim
Abi-Ackel - PDS; Israel Pinheiro - PRS;
João Paulo - PT; José da Conceição - PRS;

José Geraldo -PL; José Santana de Vascon
cellos - PFL; José Ulísses de Oliveira 
PRS; Laçl Varella - PFL; Leopoldo Bes
sone - PMDB; Luiz Alberto Rodrigues 
PMDB; Luiz Leal· - PMDB; Marcos Lima
- PMDB; Mário Assad - PFL; Mário de
Oliveira - PRN; Maurício Campos - PL;
Mauro Campos - PSDB; Melo Freire 
PMDB; Milton Lima - PMDB; Milton Reis
- PTB; Octávio Elísio - PSDB; Oscar Cor
rêa - PFL; Paulo Almada - PRN; Paulo
Delgado - PT; Raimundo Rezende 
PMDB; Raul Belém - PRN; Roberto Brant
- PRS; Roberto Vital - PRN; Ronaldo
Carvalho - PSDB; Ronaro Corrêa - PFL;
Rosa Prata - PRS; Saulo Coelho - PSDB;
Sérgio Naya - PMDB; Sérgio Werneck
PL; Sílvio Abreu - PDT; Virgílio Guimarães
- PT; Ziza Valadares - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; Afif
Domingos - PL; Agripino de Oliveira Lima
- PFL; Airton Sandoval - PMDB; Anto
niocarlos Mendes Thame - PSDB; Antônio
Perosa - PSDB; Antônio Salim Curiati 
PDS; Aristides Cunha - PDC; Arnaldo Fa
ria de Sá - PRN; Arnold Fioravante - PDS;
Bete Mendes - PSDB; Caio Pompeu de To
ledo - PSDB; Cardoso Alves - PTB; Cu
nha Bueno - PDS; Del Bosco Amaral 
PMDB; Delfim Netto - PDS; Dirce Tutu
Quadros - PMDB; Doreto Campanari 
PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fábio Feld
mann - PSDB; Farabulini Júnior - PTB;
Fausto Rocha - PRN; Florestan Fernandes
- PT; Gastone Righi - PTB; Geraldo Alck
min Filho - PSDB; Gerson Marcondes
PMDB; Gumercindo Milhomem - PT; Hé
liá Rosas - PMDB; Irma Passoni - PT;
Jayme Paliarin - PTB; João Cunha - PMN;
João Herrmann Neto - PSB; João Rezek
- PMDB; José Camargo - PFL; José Carlos
Grecco - PSDB; José Egreja - PTB; José
Genoíno - PT; José Maria Eymael- PDC;
José Serra - PSDB; Koyu Iha - PSDB;
Leonel Júlio - PT do B; Luiz Gushiken 
PT; Luis Inácio Lula da Silva - PT; Maluly
Neto - PFL; Manoel Moreira - PMDB;
Mendes Botelho - PTB; Nelson Seixas 
PSDB; Paulo Zarzur - PMDB; Plínio Arru
da Sampaio - PT; Ralph Biasi - PMDB;
Ricardo Izar - PL; Roberto Rollemberg 
PMDB; Robson Marinho - PSDB; Samir
Achôa - PMDB; Sólon Borges dos Reis
PTB; Theodoro Mendes - PMDB; Tidei de
Lima - PMDB; Ulysses Guimarães 
PMDB.

Goiás

Aldo Arantes - PC do B; Antonio de Je
sus-PMDB; Délio Braz-PMDB; Fernan
do Cunha - PMDB; Iturival Nascimento 
PMDB; Jalles Fontoura - PFL; João Natal
- PMDB; José Freire - PMDB; José Go
mes -PRN; Luiz Soyer-PMDB; Maguito
Vilela-PMDB; Mauro Miranda-PMDB;
Naphtali Alves de ,Souza - PMDB; Pedro
Canedo - PRN; Roberto Balestra - PDC;
Tarzan de Castro - PDT.

Distrito Federal

Márcia Kubitschek - PRN; Maria de
Lourdes Abadia - PSDB.

Mato Grosso

Antero de Barros - PT; Joaquim Sucena
- PTB; Jonas Pinheiro -:- PFL; Júlio Cam
pos - PFL; Osvaldo Sobrinho - PTB; Perci
val Muniz - PMDB; Rodrigues Palma 
PTB; Ubiratan Spinelli - PLP.

Mato Grosso do Sul

Gandi Jamil - PDT; Ivo Cersósimo 
PMDB; José Elias - PTB; Levy Dias 
PST; Plínio Martins - PSDB; Rosário Con
gro Neto -PSDB; Saulo Queiroz-PSDB;
Valter Pereira - PMDB.

Paraná

Airton Cordeiro - PFL; Antônio Ueno
- PFL; Basilio VilIani - PRN; Borges da
Silveira - PDC; Darcy Deitos - PSDB;
Dionísio Dal Prá - PFL; Ervin Bonkoski
- PTB; Euclides Scalco - PSDB; Gilberto
Carvalho - PFL; Hélio Duque - PDT; Jacy
Scanagatta - PFL; José Carlos Martinez 
PRN; Jovanni Masini - PMDB; Matheus
Iensen - PTB; Mattos Leão - PMDB; Mau
rício Fruet - PSDB; Maurício Nasser 
PTB; Max Rosenmann - PRN; Nelton Frie
drich - PDT; Nilso Sguarezi - PMDB; Os
valdo Macedo - PMDB; Paulo Pimentel
PFL; Renato Johnsson - PRN; Santinho
Furtado - PMDB; Sérgio Spada - PMDB;
Tadeu França - PDT; Waldyr Pugliesi 
PMDB.

Santa Catarina

Antônio Carlos Konder Reis - PDS' Ar
tenir Werner - PDS; Cláudio Ávila - PFL'
Francisco Küster - PSDB; Henrique Cór~
dova - PDS; Ivo Vanderlinde - PMDB'
Luiz Henrique - PMDB; Orlando Pachec~ .
- PFL; Victor Fontana - PFL; Vilson Souza
-PSDB; Walmor de Luca-PMDB.

Rio Grande do Sul

Adroaldo Streck - PSDB; Adylson Motta
- PDS; Amaury Müller - PDT' Antônio
Britto - PMDB; Arnaldo Priet~ - PFL'
Carlos ~ardinal - PDT; Darcy Pozza -.:.
PDS; Enco Pegoraro - PFL; Floriceno Pai
xão -PDT; Hermes Zaneti -PSDB' Hilá
rio Braun - PMDB; .Ibsen Pinheiro 
PMDB; Irajá Rodrigues - PMDB; Ivo Lech
-PMDB; Ivo Mainardi -PMDB; João de
Deus Antunes - PDS; Jorge Uequed 
PSDB; Júlio Costamilan - PMDB; Lélio
Souza - PMDB; Luís Roberto Ponte 
PMDB; Nelson Jobim - PMDB; Osvaldo
Bender - PDS; Paulo Mincarone - PTB'
Paulo Paim - PT; Rospide Netto - PMDB;
Ruy Nedel - PSDB; Tarso Genro - PT'
Telmo Kirst- PDS; Vicente Bogo - PSDB;
Victor Faccioni - PDS.
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Amapá

Annibal Barcellos - PFL; Eraldo Trin
dade - PFL; Geovani Borges - PRN.

Roraima

Marluce Pinto - PTB; Morazildo Caval
canti - PFI; Ottomar Pinto - PTB.

o SR. PRESIDENTE (Ruberval Pilotto)
- Encerro a Sessão, designando para ama
nhã, terça-feira, dia 22 às 13h30min, a se
guinte

PRN

PI'

PO'lt

PPL

Balatle1 Carn.lho

~DB

Ne~on Agwar - ES

Joree Arbage - PA

DlonIsio lIaie - PA

Benedlta da snea '- Rol

AIrton cordeiro - PR

Robson Marinho - SP

AVISOS
U _ COMISSAO ESPECIAL lNCmmIDA D" APRECrAR O PROJETO DI: LIlI
N•• I.IOIm, QUE "L'lSTITUl NORMAS GEII .IS ))E PROTEÇAO A lNFANCI& I!

A JUVE.>:TUDE" E OUTROS QUE i:RUlII O "ESTATUTO DA
CRJ.ÂNÇA E DO A JOLESCENTli."

PresIdente: Deplltada Saodr, Cavalcanti - PFL - R.i

L' Vlce-Pusld~~M:Deputado Alrto' , Cordeiro - PPL - PRo
,,- Vlce..Presid~rite: Deputado Art)' UI" da. Távola. - FBDB - lU'
3.- Vlce-Preddente: DcputAdl>Ee'~ecUctoMonl.eiro - PTB - PA

Relator: Rita Cama~a ~ PMDIl' - ES

TITULARES

PMDB

Marl& L";cla
l'WIo Rosa>

Rita Camata
Nilson Gibson
/J.nlOlI1o Mariz

N." G.7W85 (VICTOR PACCIONI) - /J.ssegura eqüidade e atual1zaçio real
dos ,.alores dos proventos dos aposentados da Pre't1dê.ncla. SOç1al e do funcJcaa
Usmo público federal, estadual e municipal. .

N." 7.676/86 (SENADO FEDERo\L) - Acrescenta dlspooltlvo .. CoMOlldaçlo
das LeIa da Previdência SOCiaL

N.· 8.033/86 (SENADO FEDERAL) - Determina a c""""",ão de auboídloa
pua a compra de gên~ros de primeira. necessidade a pessoas de baixa renda.

N." 1.4«188 (JOSE YUNES) - Dispõe sobre depósltoo baneárl"" das onU
dadea federais.

N.· 1.813/89 (RITA CAMATA) - Inclnl a disciplina "Edllcação pua o 'n'&n
alto" no currícUlo pleno dos estabelécimentos de ensino de 1.° gra.u.

N." 2.965/89 (CARLOS CARDINAL) - Incl11l, no currlcwo pleno doa <4ta•.
belecunenlos de eoslDo de 1." grall, a disciplina "Edllcação para o TrAnsito",

N," 3.304/89 (MATHEUS IENSEN) - Acrescenta parágrato ao art. 73 da Lel
Do° 5.988. de 14; de dezembro de 1973, que regule. 06 direltoti: autorais, Isentando u
emissoras de rádio do PBt~lento de direitos autorais sobre múSicas.

N.· 3.349/89 (CARLOS CARDINAL) - Dispõe sobre o acrésciJno de parignfo
ao art. 3.° da Lei D.o 5.890, de 8 de junho de 1973, que mod1!icou a Lei ~ca
da Prevldênda Soela!.

N.- 3.479189 (PAULO RAMOSl - Estende aco servidores milltar.. oa be1U!
ffelOs da Lei 0.° 6.226, de H de julho de 1975. que dl!põe &Obre & contagem reci
proca de tempo de serviço e dã outras providências.

N." 3.517/89 (GANDI JAMIL> - Dispõe sobre a incll1Sáo da dlsdpllna ''Educa.
çIo de Trânsito" DOS curr!culos e~colares.

N.• 3.557/89 (ZIZA VAI.A.DARES) - DisPõe sobre o llOrárlo de atendiJneoto
&o público nos e3tabelecimentos bancários.

N," 3.&41/89 (ISMAEL WANDERLEY) - Dispõe aobre Isenção da contrlb\ll
ç:lo pRvJ.~nciãria, de B.cordo com o art. 150 I 6.0 f da Constituição Federal.

N.o 3.6... /89 (PAULO RAMOS) - Dispõe sobre a contagem recíproca do tem..
po de seniço plU'3 o militar das Forças Armadas.

N." 3.731/89 (DASO COIMBRA) - Dispõe sobre .. Incl\lSão da dlsclp1lna
"Noções de TrAnsito" no currículo do ensino de 1.0 grau.

N." 3.829/89 (PRISCO VIANA) - Dispõe sobre a execllçio do inciso V do
are. 203 da ConstItuição Federal e dê. outras providências.

. N •• 3.858/89 (KOYU mAl - Dispõe sobre a criação da Junta de COJ1CIII&çio
• j11lgomcnto na Cidade de São Vicente, ::0 Estado de São Pall1o.

N' 4.110/89 (FRANCISCO AMARAL) - Dispõe sobre o horórlo do a_o
mentÕ &O público DOIS estabeleclmentos bancãrios _I! dá. outras providênclu.

N." '.135/89 <FRANCISCO AMARAL) - Acrescenta parágrafo ao art. 3.· da
Lei n." 5.ll9O, de 8 de jllIlbo de 1973. qlle alterou a Lu~ da Prnldêncla
Social.

N." 1.99'1/89 (MARIO ASSAD) - Dispõe sobre a alltorlzação de illIta1açlio •
tune!onamento dos postos revendedorfL-S de derIvados de petróleo e álcool etWco
hIdraw.do combustfyel.

AVISOS
r - PItOPOSIQOES SUJEITAS A ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO

'lltT. 54, I %,. (pRAZO PARA RECUltSOS - ART. 54, I LO)

5 SÊSSOES: DE Zl A :15-5-90

J

PROJETO DE I,Er N." 93-A, DE 1987
<Do Sr. Renato Vianna)

D_o única do Projeto de Lei n." 93, de 1987, qlle altera a redação do
art. 932, do Código de Proeesso Civil: tendo parecer: da Comlsslio de Comtltnlção
• J\I5t1ça e. Redação, pela constitucionalidade, jw:idJcldade." téenlca leglaIatlva e
no. mé11to~~~.pronç~9,~lato~: sr,yllnIo_.M~). . .'

·c."

Pll.OJETO DI!: LEI N." 926-Ã, DEI98El
(!;lo Sr. Sólon ;Borges dco Rebll

DIac\W!o única do Projeto de Lei n." 926, de 1988. qlle dá nOVa redação ao
lnc1so n do' parágrafo único do art. 258 do Cõdigo Civil; tendo parecer: da COIDis
do de Constituição e Justiça e Redação, pela. constitucionalidade. Juricllcldacle,
téCnlca legislativa e, no mérito. pela aprovação. <Relator: sr. Costa Ferreira.)

I>

PROJETO DE LEI N." 1.250-A, DE 1988
(Do sr. Geraldo Alckmin FIlho>

Illsc11Mão única do Projeto de Lei n.' 1.250, de 1988, qlle comIden. eonlta
Yeoção penal a. venda de togos de artifício a menores de 14 anos de Idade; tendo
parecer da Comissi\o de Conatltnlção e J\lStIça e.do RedaçAo, pelo. 'coostltllclonall-

TRAMITAÇÃO ORDINARIA

Discussão
:a

Pll.OJETO DE LEI N." 3.:l78-A, DE 1989
<Do sr. Pa\llo Ramos)

Dlsc\lSSão única do Projeto de Lei n." 3.378. de 1989, que dispõe sobre a reg11la
rlzação na. administração pública da. situação dos servidores desviados de função
e d6. outra.s prmlIdéncw; tendo pareceres: da. COlnissão de Constituição e Justiça
• de Redação, pela constitucionalidade. ju.."idIcidade e técnica legislativa. <Relator:
Sr. Doutel de Andrade): da CoDúSSfi.O de Serviço Públlco. pela aproV11Ção. com
emenda. (Relator: Sr. Geraldo Campos); c da Comissão de Saúde, Previd!ncla e
~cla. Social, pela aprovação, COm adoção da. emendi. da. Comissão de serviço
Públléo. (Relator: Sr. EdInlI1ron Valentim.)

TRAl\IlTAÇAO EJ.11 PRIORIDADE

Discussão
1

Pll.OJETO DE LEI N." 4-A, DE 199'1
(Do Poder ExeclltlVO)

~ussAo tlnlca. do Projeto de Lei n.o •. de 1987, que estende aos demais mill..
tare. integrantes dos Corpos e Quadros das Forças Armadas. as disposições da
Lei n.o 6.681, de 16 de ag06to de 1979, e dá outras provid!nciuj ~ndo parecere5:
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, pela. constitucionalIdade. Jurid1..
cidade e técnica legIslativa. (Relator: Sr. Evaldo Gonçalves): e. da Comissão de
Defesa Nac1onal, peta a.pro"a.ç{S.o. <Relator: sr. DtOIÚSl0 Dal PIã.)

ORDEM DO DIA

ProJelN ae Lel
N." 3.0i3.'84 (FLORICENO PAIXA.Ol - Acrescenta diSpositivo .. Lei n.0 :1.004,

de 3 de oultIbro de 1953, detennlnando o monop~1I0 da ll'nIAo na dIatrlb11lçáO dai.
derleadoa de petróleo.

N." 3.901/84 <VICTOR FACCIONI) - IJenta do Bereiço J!I1Itar o mmor da
16 ao"" qlle esteja empregado.

dade,. jur1dlcldade, técnica leglalatlva e, no m6r1to, pelo. aprovaçio, com emeD<!a.
(JI.eWor: Sr. Evaldo Gonçalv...)

•
1'ROJETO DE LE): N." 1.326-A, DE WBS

(Do Sr. Jorg~ Arbaae) •

Discll5do única do Projeto de Lei n,' I.326, de 1988, que regulamenta o dlspoo
to no. inciso XVI da Comtitutção. sobre remuneração do erv.lço extraord1nário;
tendo pareceres: da Comissão de constlllllção e Jllstiça e Redação, pela COtl5tltu.
clonaUdade. jurid1cldll.de e técnica leg1s1ati,.a. (Re1&tor: Sr. Roberto Torres); e.
da ComIsslo de Trabalho, pela aprovaçiio. (Relator: Sr. Jorie UeqltCd.),

PROJEI'O DE LEI N." 3.4117-A, DE 1989
<Do Sr. ""lJ2&1l& Patrlota)

IlIIc1Iulo única do Projeto de Lei n." 3.407, de 1989, que dispõe aobre o porte
.. armas curtas pelO. motori,t>.a de cargas alllOnomo.< 011 de empresas; tendo
pueeer da CoJDissáo de Constitnlção e J\lStlça e Redação, pela constlltIclonallda
cIlI, jurIdlcldade, técnica legIalaUva e. no mérito, pela aprovação. (Re1at:oo:': Sr.
_ Abl-Aok.eLl
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NACIONAL
Aadnlbel Bentes

Javanl Masini

Murllo Leite

Cnrlos Bene1'1des

Jor&c Gama

(JOllDSSOES MISTAS

A - OOMISSAO MISTA DESTINADA A ELABORAR O PROJETO DE
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUlIIIDOR

(Art. 48 do Ato dOI DlsJlO'içó.. Constitucionais Transitórias)

Uma yap;a

Eduardo Jorge

EunIce Mlchlles

Atlla LIra

Tadeu Franca

Jayme PaUarlll

PSDB

Rosário Con,gro Neto

PDS

PT

PFL

'Mário Assad

PDT

PTB

joo6 :PogaÇa
~·-,.y-aPlhães

K!lt'Bil:oIill>:;::
JDA:SlIof&Iv'!
Nelson Wedekln
Odacir Soares
.Joo6 AgrIpino
Dirceu Carneiro
carlos Patroclnlo
Mauro Borges
Roberto campos

RotWl 'I'lto
GertOn Camata
JoAo Lobo
Pom~u tIe Sousa
GoDl83 .carvalho

TITULARES

SUPLENTES

JOlICl Góetl
Anto.nlo Brltl<>
Samlr~~

Michel Temer
sandra cavalcanti
EU=Morelra
Geraldo Alckmin Filho
Jorge Arbage
Raquel Cândido
EU.. Murad
Gumercindo. MUhomem

Antônio Câmara
Valdir Comlto
Jofran Frejat
Anu Mar1n Ratlies
Felipe Mendes

PRN

Eurico Ribeiro

secretário: Luiz César Lhna Costa

Bsmals: 7066 e 7067

JlELACAO DOS DEPUTADOS DiSCRITOS 1<0 GRANDE EXPEDIL"'TE
I4AIO/IlO

Data Dl& da 8emaD& Hora N_

22/5 3.&·fe1ra 14:30 Leomu Qulntan11h&.

15:00 Fernando Lyra

15:30 JOllé Dutn."

:13/5 4."-fl1r& 14:30 O:;wa1do Almeida

15:00 Qer:;oo Peres

15:30 João Paulo

2415 5."-Ielra 14:30 Marcos Fo:mica

15:00 .Molo de BOl"ba.

1:;:3~ Pem:mdo Gaspar1an

25/5 8.o·felt& 11:00

11:» AlItDomlngoo

12:00 Ilurlva\ Nascimento

12:3~

13:00

13.311

Data DI& da Sem&I1& BDra Nome.

28/5 2.....felra 15:30 Eduardo Siqueira Campos

18:00
18:30
11:00
11:30
18:00

28/5 3.·..feir& 14:311 Waldecl< Ornélas

15:00 Aldo Arantes
15:30 Ant6n1o cAmara

30/5 ..a·feira .14:30 AblgaU Feito...
15:00 Jesualdo Ca.valcanti
15:30 Genebaldo Correia

1111 .J5."/·lelra 14:311 Walmor de LuCI..
15:00 Ruy Ned61
15:311 Oarcy Deita0

Obi.: (O) - In-'Crlci5es translerldas eonlorme o art. 82, VI do RI.

li - COllIISSAO MISTA DI!: ORÇAlIIESTO

_ente: Depulado CId Canalho (PMDBIMA)

Lo Vlce.Pra/dente: Senador João Lobo (PFLIPI)

2." Vlce·Presldente: Deputado Zúa Valadares (PSDB/!%G)

I." VIce·Presldmte: Deputado Jooé Lub Mala (PDS/PI)'

TITULA1IES

PMDB

Cid Carr&1ho -CD la

IlomIngco Juvenll -CD PA

Plrmo ae ClLOtro -CD CE

~neba1do Correia -CD nA

Henrique Eduardo Alves -CD !iN

_puA costa Jl1nIor -SP ao
_ PInheiro

-CD MG
Ivo Cm6sltuo ~CQ MS
Jo1o AgrIpino -CD PB
JoII.o Calmon -SI' ES
Jo1o Cerlco Bacelar -CD nA
Joo6 Dutra -CD J..v.
Joo6 Fogaça -8l" Rs
Joo6 Tavares - CJ:I PR
L6cIa VAnIa -CD ao
Me.nOe1 Moreira -CD BP
M&noueto de La~or -SI' PE
Márcio Braga -CO RJ
Mircio Lacerda -SF MT
Marcos Llma -<:lO 110
Naoor J1lnlor -&' AC
"~IÍ~ Barboo& -CD I!:S

Rel1&to Vl&nn& -CD se
Ronaldo Ar&iIo -SF RO
Ronan Tito -SF' MG
Reoplde Netto -CD RS
Ruy Bacalu -9 BA

Santinho Furtado -CD PR

Tldel de Lbna -CD BP

vaeo -CD
u,o -CD

Arn&Ido PrIeto -CD 1lS

Edison Loblo -Sl" MA

Eraldo Tinoco -CD BA

Pranciaco Dornelles -CO RJ

Humberto souto _CD Ma

Jo1o Al... -CD BA

JoII.o Lobo -SF PI
JoloMeneus -SI' PA
JoM> Jorge _CD PE
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1Itn'LÊNTU

1'JlriB

CIc1 8abóla de Carvalho -B1! CE

DélIo,Bras -CD ao
DJen&l Gonçalves -CO SE

EaroIdo BabOlt, , -CO MA

Jovauu1 íd..lnl -'-'CO' PR

Mauro Beneviaes _SP CE

Neuto de Conto -CO SC

Nilson G1bson -CD PE

RUJ' Nedel -CD RS

ISenro Gomes -SP SI'

Ubiratan Ai\Úar -CO CJ:

I'FL

Ama Lyra -CO PI

Jo!r&n Frejat -co Dl!'

.1016 Quelroc -CO Bll:

LeY7 Dl&a -CO MS

Odacir Soar" -SP ao

LE! DE DmETRIZES ORÇAMENTABIAS
(J'LN N.o 5/90) ,

lte1aNr: Senador .I.... _

CRONOGRA."U

1. LeItura em Seul<> Conjunta , .

2. Dlalrihulçio de ATuIso' .

S. Apresentaçio de Emendas na CMO ° 11-4

4. DjOtrIbulçio de a_ das emenda0 .

&. DlacUMão. votaçio do proJeto. das emendU a_ntadaa 10/5

8. Parecer do CMO ao projeto e às emendaa ..

~. Encaminhamento ao CODgr Nacional .
(0) Art. 166, I 3.. da CF.

Atençio: ATUlao& n" setores esPC,cUlcas da Clmar& e elo Benado.

CONTAS DO l'BEBIDENTE DA REPtlBUCA
(Ez.relelo 19S11)

-.olor: _OI' IAgrinJ Bapll.la

CRONOGRAMA

1. D15trlba1çio do Parecer do Relator e do Parecer do TCU at6

2. Aprel5elltaçio; dl5cUMio e votaçAo do Panoer do Rela~ .

S. Publlcaçio do Parecer da ComlssAo (Projeto de Decreto Leg!Jlat!vo)

4. Apre..ntação de emen<!&" ao PDL de 34-4

5. Publicaçlo da.s emendU ..

G. Parecer do Relator àI emendas at6

~. Dl8cussio e votaçio do parecer la emendU at6
I. PubIlcaçAo do pare<:er da Comissão às emeudU ..

•• EncamlnbamP41to do PDL e do Parecer da Coin1asáo às eIi1endas para •
14 do Senado Pederal .

18-4

li-4

:K-4

a 9·5

11-&

14-5

*5
:18-&

1~-4

14-4

a S-&

D/5

a 24/5

34/5
lI5/I

-co 1lJ

-CD se
-ISP DF

-CO RB

-CO RJ

-CD SP

-CD RJ

-CD

-CD RJ

-CD BA

-ISP ao

-ISP RJ

l'SB

PIlIl

PDT

&seISOrla: Or. Luis Vasconcelos (CD) - 311-6682

or. José Carlos A. soutds CSF) - 311-3318

Anna Maria Ratteo

Jl'ranc1lco Küster

Pompeu de Souza

223-_ (Presldente)

SIl-8937/6lKl/G942/6943

F.ones: 311-6938/6939/6940 <secretaria)

PllDB

TeImo K1rIt

RObertoD'Av1la

Pauoto Rocha

VIa4ImIr Palmeira

Feres Nader

Jamn Haddal1

I!lr&ldo Gom..

Hauro'Bories

Boeretárla: RUda de J3efla Correa Wlederhecker

EndeZeço: sala 18 - Anexo n - CAmata d.. Deputados

-SP SE
-CD CE
-CO PE
-CO PI

-CO PE
-CD lU
-CD se

-CO !/IG
-SP PI
-CO PR
-SP se
-SP PR
-CO SP
-CD DF
-CD MS
-CO DA
-CD !/IG

-CD RJ
-CO PE
-CD CE
-SP AC
-CO RJ

-CD RS
-CD PI
-CD PA
-CD PI
-SI' M:T

-CD PR
-CD PE
-SP MA
-CD PR

-CO Ali

-CO RJ

-SP MT

-CO RS

-CO BP

-CO MG

-CO 1lJ

-CO MG

-CO CE

-SP AM:

-CD ao

-CO DA

-CO PI

PSDB

I'DIl

1'DT

1'L

1'0 cta B

Carrel Benevldes

Ptblo Elaunhelttl

Lourember~ Nunes Rocha

Joio de Deru

BuDlo VlIIanI
Jos' Carlos Vasconcetios
Joio Castelo
Renato Jobnuon

LolU1v&l Baptista
Luiz Marques
Olrr&ldo. Coelho
Paca Lancl1m

saIat1el Carvalho
BlmAoSeMIm
"Ietor Pontana

Ca&r KaIa
CIoDzaga Patriota
Lllcto Alclntara
M:irIo K&la
MIro Tel:J:eIra

Aécio Neves
Charu Rodrigues
DarO]' Deltoa
Dtrceu Carneiro
José Richa
JoM serra
MarIa de Lourdes Abadla
Saulo QueirOll
VlraI1dúlo de 8eImá
ZIza Valadares

Dare]' Pooza'
PoUpe Mendes
JllrEe Arb_
José Luiz Mala
Roberto Campo.

'Joot LuII de Bá

01006 Gu&ldo

Manael D<>mIni:os •

GIdIl Dantas

LeoJlOIdo Per..

Roberto lIaIeatrl

.Irma Puooal

'Joio Paulo
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de

21)

18)

171

RELATOR: Deputado ALDO ARANTES

- PROJETO DE LI:I N9 4.230/89 - do Sr. AtUa Lira _ que
."'dl.s-p~""-s-obre::a:--criação'd~' wna Escola Ag::otécnica Fed~
"Ta'fi cOm 'sede :no' Município de Guadalupe, Estado do
PlauI". .

RELATOR: Oeputad~ JOst MARIA EYMÀEL

- PROJETO DE,u:Í N9 4.232/89 - do Sr. Evaldo GOnçalves -
ql!e "cria a Escola Federal Agrícola de 29 Grau, na ci
dade de Itaporanga, Estado da ParaIba, e dá outras pr2
vldências". (apenso o Projeto de Lei n9 4.553/89)

RELATOR: Deputado CARLOS VINAGRE

23) _ PROJETO DE LEI N9 4.233/89 - do Sr. Evaldo Gonçalves 
que "cria a Escola Federal Agrícola de 2'9 Grau, na ci
dade de puxinanã, Estado da Paraíba, e clã outras provi
dp"lcias'".

221

_ PROJETO O":; LEI N9 4.1~5/8; - do Sr. Evaldo Gonçalves -
que "autoriza o Governo Federal a cr.iar a T.:niversidade
Federal de Campina Grande, através da unificação das E,!
colas Superiores da U?PB e da Universidade Estadual da
Paraiba - UEP8, e dá outras provJ.dências".

RELATOR: OC9utado. ~"RCOS FORMIGA

_ PROJETO OE: LEI N9 4.166/89 - do Sr. Francisco Amara.l -
que "inclui o Direito previdenciário Brasileiro cc:rroCÜ!
clplina autõnoma e obrigatória no currículo das Facul
dades de Direito".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM

- PROJETO DE LEI N9 4.188/89 - do Sr. Paulo Mourão ~ que
"dispõe sobre a criação da Escola Técnico-Industrial F~
derA1 de Gurupi, no Estado de Tocantins".

RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

20) - PROJETO DE LEI N9 4.214/89 - do Sr. Joaquim Haickel
que "autoriza o Poder Executivo a criar urna escola a
qrotécn1ca federal no Municí.pio de Santa Inês, Estado
do Maranhão li •

191

ORDEM DO DIA DAS COMISSIlEs

I - Comissão de CouslUulçao e Jusll~ • Redação

A,Iso

Para recebimento de emendas na Comissão:

A - Dl!: ADMISSIBILIDADE (constitucionalidade e juridlcidade)

INICIO 00 PRAZO. 21. 05 • 90
Tt~INO. DO PRAZO. 25'.05.90

11 - PROJETO DE LEI N9 3.954/89 - do Sr. Valdir Colatto
que "estabelece vantagens a estudantes dos cursos
agronomia e veterinária e dã outr!ls providências"

RELATOR: Deputado JArRO CARNEIRO

2) - PROJETO DE LEI N9 3.965/89 - do Sr. Jesualdo Cavalcan
ti - q'::!e -autoriza o Poder Executiyo a instituir a"E5
9014 Tecnica '~~deJ;'al de- Corcente, noE:~ta.do ~~ ~iauír.

RELATOR. oeputado ADYLSON MOTTA

3) ";'PROJETO DE LEI N9 3.966189 - do Sr. Jesualdo Cav:llcan
ti - que -autoriza o 'Poder Executivo a instituir 3. Es
cola Técnica Federal de Bom Jesus, no Estado do P1auí".

RELATOR: Deputa<lo LEOPOLDO SOUZA

4) - PR03E1.'O DE T.EI NQ 3.974/89 - de Sr. Aéeio de Borba _ que
"fixa Bases e Diretrizes do Desporto Nat"1onal e dá on
tras providências". .

RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR

5) - PROJETO DE LEI ~9 3.996/89 - do Sr. José Luiz ~:a1a _
que "torna obrigatório o cultivo de horta comunitária
MS escolas que disponhall de área cul tivável".
RELATOR. Deputado"JAIRO CARNEIRO

6) _ PROJETO DE LEI N9 4.022/89. - do Senado Federal (pr.s N9
201/89) -- que "autoriza o 'Poder Executivo a criar a E!,
cola Técnica F'!:deral de Cac:~al, no E~tJ'1do de Ronriõnia".

RELAToR: Deputedo ADOLFO OLIVEIP.A

7) - PROJETO DE LEI ~9 4.040/89 - do Sr. AéciodeBorba-que
"dispõe sobre. medidas de fomento e protet;ão 80 despor
to".

241

RELATOR: Deputado GASTONE RIGHI

- PROJETO OE LEI N9 4.234/89 - do Sr. Evaldo Gonçalves 
que "cria a Escola Federal Agrícola de 29 Grau, na ci
dade de Piancó, Estado da Paralba, e dá outras provi_
dências" •
(apenso o Projeto de Lei n9 4.554/89)

RELATOR: Deputado GASTONE RIGHI

131

111

101

11 - éoais.io de Economia, Indústria e Comércio
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261

25) -PROJETO DE LEI NQ 4.238/89 - do Sr. Celso Dourado -que
-autoriza o Poder Executivo a instituir a Escola Agr!-
.cola de casa Nova., Estado da Bahia".

RELATOR:. Deputado ARNALDO MORAES

_ PROJETO DE LEI N9 4.273/89 - do Sr. Farabulini Júnior-
que "atribui ao Poder Executivo a competência para. so
licitar a lnatituit;ões financeiras radicadas no exte
rior informacões a :-e.peito de depósitos ali ~F"'~uados

por bra.sileiros ou estrangeiros com residinc!. defini
tiva no Brasil".

RELATOR. Deputado SIGMARINGA SEIXAS

- PROJETO DE LEI N9 4.293/89 - do Sr. Gerson Marcondes -
que "dispõe sobre a criação de uma E!lcola 'de Carpi.nta
ria Naval em Cananéia, Estado de São Paulo, •. dá ou
tras providênc1a~".

RELATOR: Deputado ALOYSIO CHAVES

B. - DE ADMISSIBILIDADE E HtRITO.

INICIO DO PRAZO. 21.05.90
TtRHINO DO PRAZO. 25.J5.90

11 - PROJETO DE LEI N9 4.053/89 - do Sr. ~11chel Temer - que
"dispõe sobre o CUrso de qradt:ação etl. Direito, regula
o processo de autorizac:ão para abertura de novos cursos
• .aumento de número de vagas e dá. outras providências".

RELATOR: Denutado OSCAR coRRtA

AUTOR' POOER EXECUTIVO
RELATOR' O.put ..do HANOÉL MOREIRA
VOTO DO RELATOR' Ptnd.nt••
'ROJETOS APENSADOS: PLs. Ngs. 4.821/9•• 4~63S/9••
4.878/ge • 4.928/98.

• - EM TRAMITACaO ORDIN~RIAt

11 - PROJETO DE LEI NR 4.:518/84 - A1ter~ o Decr..to-lcl n9 2•• , de
25 dt 'evereiro de 1967, n. ftarte ,...lati". a liclt~c;ãc. ~ntct"

n..ciQn~is.

11 - EI1 REGIME DE URGiNCIAI

11 - PROJETO DE LEI N2 4.780/9' - DC'f'in .. crl.es contra a ad.lnistra
c;io tributáriap de abuso dQ poder econôNico C' di outras provl-
dinc ias. '

_ PROJETO DE LEI N9 4.075/89 - do Sr. Valdir Colatto
que "libera a importação de veIculos automotores em 9!.
ral n. ~

lapenso o Projeto de Lei nQ 4.294/891

RELATOR: Deputado JORGE ARBAGE

J2J.· .:.:-. PRo.1ETO DE LEI 'N9 '4 ~077/89 - do Sr. Darcy Pozza.· - que..
-dIspõe sobre A. criação de curso superior de Enolçq1a
.11 ·Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul" ..

ULATOR: Deputado PAES, LANDUI

- PROJE'l'O. DELEI~N9"C:087/89 - do Poder Executivo (Mensa
, qem n9724/89) - que "dispõe: sobre A homenagem à memó=

ria de brasileiros considerado$ "Heróis da Pátria".

RELATOR: Deputado MARCOS FORMIGA

14) - PROJETO DE LEI N9 4.114/89 - do Sr. Francisco Amaral 
. que "institul, a. l' de novembro, o Dia. do Eletricitã 

rio".

RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR

• 81 - 'PROJETO 'DE LEI 'N9 4,041/89 - do Sr. AéciO de Borba -que
"regula. a Justiça Desportiva e estabelece diretrizes p!.
ra aplicação dos parágrafos 19 e 29 do art. 217 da COn!.
U.tulção Federal n.

japensoo Projeto de Lei n9 4.044/89)

'RELATOR:" Deputado UBIRATAN AGUIAR.

91" - PROJETO DE LEI N9 4.063/89 - do Senado Federal (PLS NÇ
138/89~ -que "dl.põe sobre a publicação das "'bras ... de
'I'obiils Barreto pelo Instituto Nacional do Livro e da o!!,
tras providencias".

RELATOR: Deputado CARLOS VINAGRE

_ PROJETO DE LEI N9 4.066/89 - do Sr. O.waldo L1.ma Filho,
que "dispõe sobre a responsabilidad.e técnica e direi -"
tOI autorais de obras realizadas por biólogos e insti
tu.b a -Anotação de Responsabilidade Técnica de &iólo
<]0 - ARTB".
RELATOR: Deputado ALOYSIO CHAVES

16' - PROJ"ETO DE LEI N9 4.142/89- do Sr. Uldurico Pinto "_
qüe "dlspõe $obre autori~àção ao Poder Executivo para
1nat:1tuir a Fundação Universidade Federal do ~.ar, com
.ede no Municípi.o de Porto Seguro, no Estzu:!o da Bahia,
e determina outras providencia.".

RI:LA'l'OR: Deputado NEY LOPES

RElATOR: oeputadC) JESUS TAJRA

15) - PROJETO DE LEI N9 4.121/89 - do Sr. Francisco Amaral 
que ""altera a redação do art. 19 do Decreto-lei n9
1.706, de 27 de outubro de 1939, que instituioLlvrodo
Mérito e determina outras providências".

)lELA'rOR. Deputado VICENT~ BOGO
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"UTORI Drputado RENATO JDHNSSON
RELATOR;. OI!'Put:a.do CHRISTOVAM CHIARADIA
VOTO 00 RELATOR: FAVORÀVEL. com EMENDA.
VISTA: Deputado VIRGILDÁSIO DE SENNA t1iur dc-volvcu sr. Dan i f".s
t.~io.

.2 - PROJETO DE LEI N2 ..22/88 - Veda a .pos i c;:ia de prrc;:os nas CM-
balaSIl~ns. das l\Edic~"..mto!i.

AUTOR: Df:.putado ANTONIO SALI~ CURIATI
RELATOR: Oll:putil.dil LUCIA VANIA
VOTO 00 RELATOR: PELA REJEICAG.
VISTA: DtP!Jl:adQ FELIPE MENDES que dEvolveu seM .anif'cstac;:io.

.3 - PROJETO DE LEI NQ 621/98 - Oi spõe sobre a cr í ação dlle coopC',.a-
tivas de .lcr"oEIllPrcsas. inclusive de cl"'rdito ou COM seçio de
cridito ...

AUTOR; Drpuhdd ANTONIO SALIM CURIATI
-RELATOR;. Of.:'putado IVO VANDERLINDE
,VOTO 00 RELATOR: PELA PREJUDICIALIDADE.
'ROJETO APENSADO: PL N!2 3.079/89 do DEPut..do HARC"OS FORHIGA.

04 - PROJETO DE LEI NQ 643/88 - Dispõ~ sobre a proibl~5o da exi~
tinela de saldo IllRdio bancário p ..ra as pequenas e .idias c.pre
sas nas operat;õC's di! crédito, desconto alJ financiamento.

AUTOR: OEPuhdo GONZAGA PATRIOTA
RELATOR: O€,putildo FELIPE MENOES
VOTO DO RELATOR' PELA REJEICÃO.

'5 - PROJETO DE LEI NQ 7043/88 - Altera o E.tatuto d~ Microempresa.

AUTORa Deputado VICTOR FACCIONI
RELATOR: D~put.do VIRGILOdSIO DE SENNA
VOTO DO RELATOR' PELA REJEICÃo.

'6 - PROJETO DE LEI NQ 763/88 - Ext ingutl' o aval 0" a lianc* •• todo
o território ni\cion.l.

AUTOHI OOeplJtado .JAYME PALIAR IN
RELATORs D~putado MAX ROSENMANN
VOTO 00 RELATOR I ?ELA REJEICaO.

'7 - PROJETO DE LEI Na 925/8a - Concede benef"ício Ilscal ... P.......~
nas 11' mÉdias eMPrcsas que: rccrlJtarca Menores.

AUTOR' DEPutado SoLON BORGES DOS REIS
RELATOR: Deput~do VIRGILOÁSIO DE SENNA
VOTO DO RELATOR: PELA REJEICÃO.

.8 - PROJETO DE LEI NQ 975/88 - Proíbe a produçio, comercial i::al;ão
.. utilização, ell todo o territorio nacional, dR aErossóis que
conts::nham cloro"luorcarbono e dá outr~s proyldincl-a,s.

AUTOR. SENADO FEDERAL
RELATOR& Of.'putado RONARO CORRÊA
VOTO DO RELATOR' FAVORÀVEL.
PROJETO APENSADO: PL NQ 906/BB do DEPutado CESAR CALS NETO •

• 9 - PROJETO DE LEI NQ ! .212/88 - Dá nova redação ~ di SpO'5 i ti vo do
art igó 109. da Lei nº 6 .. 404, dt 15 de- dczC'lIIlbro dI:' 1976, Clue
dlsPQC' sabl"t as sociedades POI" af;ões ..

AUTOR: O.putado SoLoN BORGES DOS REIS
RELATOR: Deputado LUIZ SALDHaO
VOTO 00 REUHOR: FAVORÁVEL.

1. - PROJET~ DE L.EI NQ 1 .. 479/89 .. RE'9Ula i\ estoca!;e", o processa.en
to I: ... dis~oslçio final de rC'síduos industriais tóxicos ..

AUTOR: Deput.do LUIZ SALOMÃO
RELATOR: Deputado STÉLIO DIAS
VOTO 00 RELATOR: FAVoRÀVEL.

1i - PROJETO DEtL.EI N9 1.535/89 - Inst ilui o Código Nacional dI! Pro
p-a,ganda r dá pr'ovidências correlatas.

AUTORa Orputado ANTONlO CARLOS MENDES THAME
RELATOR: 'DrP-u"-d"'iAAl.:PH .gf~!U.·
VOTO 00 RELATOR' FAVORÁVEL.

12 - PROJETO DE LEI N!! 1.7aB/89 --Dispô.. &obrlt' o ltatl"lMõnio do Banco
Regional"de Desenvolvilfl.en(o do Extrello Sul - 8~OE, cria órgios
no i"'bito da AdMtnl.tf·ac;~a Ft:deral e ,dá. ·ou.tras pr'ov\dênc,ias.

AUTOR: Deputado IRAJ4 RODRIGUES
RELATOR: D~ptJtado RALPH BIASI
VOTO DO RELATOR' FAVoRÀVEL.

13 - PROJETO DE LEI NS 1.970/89 - VEda a iIIPl i(:~c:ão da Lei nQ 7.689,
de 15 de deZEmbro dr 1988, "às Microe...prRsas. isentas de cscri.
tur-ac;âo

AUTOR: 'D€put~do PAULO MARQUES
RELATOR: Deput ~do ISRAEL PINHEIRO FILHO
VOTO DO RELATOR: FAVORdVEL, nos t~rmos do parECEr d:R COll1i ••~o
d~ Canst I tu i c;:ão e Ju~t: i 1;. E dE Rfrdllç:io. .
PROJETO APENSADO: PL NQ 2."':;CU89 do Deputado JOSÊ CAMARDO.

14 - PROJETO 'DE LEI NQ 2.1'./89 - Assegura ao cansu.idor o conh«ci
Menta dos. tributos incldent.rs sobrll' "5 l!llcrca.dorlas cO'lllr:rculi-
zadas,' na fO"l'Aa do Sº do art IgQ 1~. da Const itUíç~o.

AUTOR: DEPutado CASO COIHBRA
RELATOR: D~putado MARCOS GUEIROZ
VOTO DO RELATOR: FAVORt$VEL. ao PL Nº 3.:!67/69 apensi'ldo,. COM 3of;

elllt'ndas of"erllcldas pela COMissão de D~f'C'5~ do Cons,uMldOt". ~~,o

A~bltnte c Mino,.ias fi' pelil prEjudicialidadlt aos PLs "2s
2.1"0/89 e 3 .. 293/89 ..

~~~~~T~S p~P~~S~~~~~/~~ ~~ g;;:~~~~ ~~y~lt~~~:dO JOSÉ C~p~OS C;.j-

15 - PROJETO DE LEI NQ a:.387/e9 - DISPõ« sobre gratuidadE pa-a 11;,"e
divulgaçio pelos .Eioli- de conlunicac;ão d~ IlUl~'Sa dE progr .._.. :;c
intcrC$5C da ds:fesa do consumidor. e d2'ter•• na outras providiõ

C ias.

AUTOR: Df:putltodo ULOURICO PINTO
RELATOR a Depl~tado ISRAEL P INHEIRD FILHO
VOTO 00 -RELATOR = FAVORÁVEL, COIll adoc:ão da. E.enda di!. COM; !osSo de
Const I t!l i ção e Just I ç ... e d«, Redação.

J6 - PROJETO DE LEI NQ 2~646/B9 - RE9ulaMEnta a ..rtst.ç~o dc ser .. ·-
c:os de consultoria tecnic. t' de englroh;;aria ao Poder Fúblic.:.
nOli trrllos do i\rtililo 37. inCISO XXI, da Con5tltuiç~o Fratr;l1.

AUTOR: DEPutado JOSé CARLOS COUTINHO
RELATOR; DEPutado JAYME SANTANA
VOTO 00 RELATOR: HLA REJEICÃo,

17 - PROJETO DE LEI NQ 2~753/89 - Autoriza o uso' éc veículos ...QVld;:s
a tlit:~tl nos ~E'rvi,os dt t~xi, EM todo o 'ttr'n'tório t'lil1:iona,l.

AUTOR: DEPutado ÂN'fONID SALIM CURIATI
RELATOR: DEPutado ARTUR LIMA CAVALCANTI
VOTO DO RELATOR: PELA REJEICÃO.
PROJETOS APENSADOS: PL NQ ....561/89 do Deputado MAURICIO NASS=.;
e PL Na 4.74i/90 do C::cput.aao ISMAEL WAN:>E:RLE'!~

18 - PROJETO DE LEI NQ 3,858/89 - Dispõe sobre creolto rural Pôlra
mini E pequenos produtores ruraIs.

AUTOR: Deputado FRANCISCO ROLIM
RELATOR: ORPIJtado FELIPE MEtjqES:
VOTO 00 REL"'TOR~ PEL'A -REJEn:lill.

19 - PROJETO DE LE.I NQ 3.152/89 - I5Enta. jornal ist,ilS r radiai istê\S
prof"lssionais do p ..giuuentc do IPI-do autoaóve-l adquirido para
uso próprio, na T'Qrlla qUE discrl.lnil.

AUTOR:' Depufado MILTON RE.IS
RELt\TORa Dcput';tefO RONARD CORRÉi;A
VOTO QO ,RELATOR' PELA REJEICllo.

28: - PROJI2TO DE LEI COMPLEMENTAR N2 98/89 - DI spõr sobre a cOMP-rtin
eia. para arreCtldac:âo de tributo CUJO fato gttradOor SRja, inerentE
a servi~o públ ico conc.C'dido.

AUTOR: D~pl.1tada r~~4NCISCO At'\ARAL
RELATOR: D&putado JAYME SANTANA
VOTO 00 RELATOR: PELA REJEICÂO.

PARA IlECEllDlEN'I'O DE EMENDAS NA eOllIsslI:O:

A - DE ADMISSIBILIDADE (plano plurianual, lei de diretrioe.
~aza.ntir1a. e orçamento anual)

INtelo DO PRAZO, 21.0.5.90

TeRMINO DO PRAZO' 25,05.90

1) - P1lOJE'rO DE LEI N'> 4.058/89 - do Poder Executivo, ....e
-dispõe sobre o estatuto dOB funcionár1os público. cJ.

via da União, das autarquias eJ das fundações públ1ca;
ft!àeraJ.s·.

RELA'I'OR. Deputado FLAVIO 1tOCIIA.

(Encerra-se à Sessão às 13 horas e 55
minutos.) .
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ATOS DA MESA
Nomeação

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o art.
I', item I, alínea a, do Ato da Mesa n' 119,
de 30demarço de 1989, e observado o dispos
to no artigo 4' da Lei n' 5.901, de 9 de julho
de 1973, resolve nomear, na forma do artigo
103, alínea b, da Resolução n' 67, de 9 de
maio de 1962, JOSÉ PAULO GODOI MO
REIRA, Técnico em Comunicação Social,
Classe Especial, ponto n' 3.181, para exercer,
no Gabinete do Líder do Partido da Recons
trução Nacional, o cargo de Assessor Téc
nico, CD-DAS-102.3, do Quadro Permanen
te da Câmara dos Deputados, criado pelo
artigo 2' do Ato da Mesa n' 198, de 8 de
março de 1990.

Câmara dos Deputados, 21 de maio de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

Designação

O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso das atribuições que lhe confere o arti
go 1', item I, alínea a, do Ato a Mesa n'
119, de 30 de março de 1989, obsrrvado o
disposto no § 2' do artigo 136 da Resolução
n' 67, de 9 de maio de 1962, com a redação
dada pelo artigo I' da Resolução n' 14, de
I' de dezembro de 1975, resolve designar
LEONILDO MONTU, Agente de Transpor
te Legislativo, Classe Especial, ponto n'
2.173, I' substituto do Diretor da Coorde
nação de Transportes, CD-DAS-101.3, do
Departamento de Administração, em seus
impedimentos eventuais, a partir de 3 de abril
do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 21 de maio de
1990. - Deputado Paes de Andrade, Presi
dente da Câmara dos Deputados.

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

2' Reunião (ordinária), realizada
no dia 4 de abril de 1990

Às dez horas e quinze minutos do dia qua
tro de abril de mil novecentos e noventa,
na Sala n' 1 do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, sob a Presidência do Senhor De
putado Theodoro Mendes - Presidente, pre
sentes os Senhores Deputados José Dutra e
Mário Assad - Vice-Presidentes, Agassis
Almeida, Aranldo Moraes, Harlan Gadelha,
José Mendonça de Moraes, Leopoldo Souza,
Hélio Manhães, Mendes Ribeiro, Nelson Jo
bim, Renato Vianna, Nilson Gibson, Horácio
Ferraz, José Thomaz Nonô, Gonzaga Patrio
ta, Messias Góis, Oscar Corrêa, Paes Lan
dim, Arnaldo Martins, Moema São Thiago,
Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Dionísio
Hage, José Genoíno, Marcos Formiga, Joa
quim Haickel, José Maria Eymael, Antônio
de Jesus, Ivo Cersósimo, Aloysio Chaves, Je
sualdo Cavalcanti, Jesus Tajra, Lysâneas Ma-

ciel, Jorge Arbage, Roberto Jefferson e Ro
drigues Palma, reuniu-se a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação. Compa
receu; ainda, o Deputado Adylson Motta.
A Ata da reunião realizada no dia vinte e
oito de março passadQ foi aprovada unanime
mente. Ordem do Dia: 1) Projeto de Lei n'
3.073/84 '- do Sr. Floriceno Paixão - que
"acrescenta dispositivo à'Lei n' 2.004, de 3
de outubro de 1953, determinando o mono
pólio da União na distribuição dos derivados
de petróleo". Relator: Deputado José Maria
Eymael. Parecer: pela inconstitucionalidade.
Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do relator. Deixou o recinto o Depu
tado Gerson Peres. 2) Projeto de Lei n"
3.901184 - do Sr. Victor Faccioni - que
"isenta do Serviço Militar o menor de 18 anos
que esteja empregado". Relator: Deputado
Messias Góis. Parecer: pela inconstituciona
lidade, injuridicidade e falta de técnica legis
lativa. Discutiram a matéria os Deputados
José Genoínio e Arnaldo Martins. Em vota
ção, foi aprovado o parecer do relator, contra
ovoto do Deputado José Genoíno. 3) Projeto
de Lei n' 6.349/85 - do Senado Federal (PLS
n' 53/83) - que "dispõe sobre a realização
de palestras, nos cursos de l' e 2' graus dos
estabelecimentos de ensino do País, sobre
personalidades que se destacaram no Plano
Nacional ou estadual e dá outras providên
cias". Relator: Deputado Ibrahim Abil-Ac
kel. Parecer: pela inconstitucionalidade e in
juridicidade. Em votação, foi aprovado una
nimemente o parecer do relator. 4) Projeto
de Lei n' 6.764/85 - do Sr. Victor Faccioni
-que "assegura eqüidade e atualização real
dos valores dos proventos dos aposentados
da Previdência Social e do funcionalismo pú
blico federal, estadual e municipal". Ralator:
Députado Jesus Tajra. Parecer: pela inconsti
tucionalidade. Em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer do relator. 5) Proje
to de Lei n' 7.676/86 - do Senado Federal
(PLS n' 85/83) - que "acresce dispositivo
à Consolidação das Leis da Previdência So
cial". Relator: Deputado Gastone Righi. Pa
recer: pela inconstitucionalidade e falta de
técnica Legislativa (lido pelo Deputado Nil
spn Gibson). Em votação, foi aprovado una
nimemente o parecer do relator. 6) Projeto
de Lei n' 8.033/86 -do Senado Federal (PLS
n' 200/83) - que "determina a concessão de
subsídios para a compra de gêneros de pri
meira necessidade a pessoas de baixa renda".
Relator: Deputado Costa Ferreira. Parecer:
pela inconstitucionalidade (lido pelo Depu
tado Nilson Gibson). Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer do relator. 7)
Projeto de Lei n' 8.231/86 - do Sr. F1oriceno
Paixão - que "suprime a exigência de idade
para a aposentadoria nas entidades de previ
dência Complementar". Relator: Deputado
Messias Góis. Parecer: pela inconstituciona
lidade e injuridicidade. Concedida vista ao
Deputado Adylson -Motta. 8) Projeto de Lei
n" 8.343/86 - do Senado Federal (PLS n.'
270/85) - que "estende os integrantes da
Categoria Funcional de Agente de Defesa
Florestal, do Instituto Brasileiro de Desen-

volvimento Florestal, a gratificação instituída
pelo Decreto-Lei n'1. 714, de 21 de novembro
de 1979, e dá outras providências". Relator:
Deputado Arnaldo Moraes. Parecer: pela in
constitucionalidade. Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer do relator. 9)
Projeto de Lei n' 8.344 § 86 - do Senado
Federal (PLS n" 279/85) - que "autoriza o
Poder Executivo a estender aos servidores
públicos civis, aposentados por tempo de ser
viço e por invalidez simples, o reposiciona
mento de até doze referências, já deferido
aos servidores em atividade". Relator: Depu
tado José Genoíno. Parecer: pela inconstitu
cionalidade. Em votação, foi aprovado una
nimemente o parecer do relator. 10) Projeto
de Lei n' 8.594/86 - do Senado Federal (PLS
n' 232/81) -que "autoriza o Poder Executivo
a instituir adicional sobre o preço ao consu
midor de cigarros, charutos e fumo para ca
chimbo, revertendo o produto dessa arreca
dação para o ensino primeiro e segundo
graus". Relator: Deputado Sérgio Spada. Pa
recer: pela inconstitucionalidade (lido pelo
Deputado Nilson Gibson). Em votação, foi
aprovado unanimemente o parecer do rela
tor. 11) Projeto de Lei n' 45/87 - do Sr.
Sólon Borges dos Reis - que "dispõe sobre
a criação do Institut<;>. da.I'amíli~". Relator:
Deputado Wagner Lago. Parecer: pela in
constitucionalidade (lido pelo Deputado Nil
son Gibson). Em votação, foi aprovado una
nimemente o parecer do relator. 12) Projeto
de Lei n' 968/88 - da SI" Benedita da Silva
- que "cria o Centro Extraordinário para
as Favelas da região Grande Rio - Cefagri
tras providências". Relator: Deputado Os
valdo Macedo. Parecer: pela inconstitucio
nalidade (lido pelo Deputado Horácio Fer
raz). Discutiu a matéria o Deputado José Ge
noíno. Em votação, foi aprovado unanime
mente o parecer do relator. 13) Projeto de
Lei n' 1.053/88 - do Sr. Francisco Amaral
- que "dispõe sobre a criação da Segunda
Junta de Conciliação e Julgamento de Bauru,
no Estado de São Paulo". Relator: Deputado
José Genoíno. Parecer: pela inconstituciona
lidade deste e do Projeto de Lei n' 2.289/89,
apensado. Em votação, foi aprovado unani
memente o parecer do relator. 14) Projeto
de Lei n' 1.061188 - do Sr. José Yunes 
que dispõe sobre a inclusão da disciplina "In
tegração Econômica, Social e Cultural dos
povos da América Latina" nos currículos es
colares de 2' grau". Relator: Deputado Car
los Vinagre. Parecer: pela inconstituciona
lidade (lido pelo Deputado Horácio Ferraz).
Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do relator. 15) Projeto de Lei n'
1.388/88 - do Sr. Jorge Leite - que "dispõe
sol:!re manutenção do regime hoje vigente pa
ra todas as exportações de produtos industria
lizados semi-elaborados": Relator: Deputa
do Jorge Medauar. Parecer: pela inconstitu
cionalidade (lido pelo Deputado Nilson Gib
son). Em votação, foi aprovado unaniIpe
mente o parecer do relator. 16) Projeto de
Lei n' 1.430/88 - do Sr. José Camargo 
que "define as terras devolutas indispensá
veis à defesa das fronteiras', fortificações e, ..
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construções militares, vias federais de comu
nicação e à preservação ambiental". Relator:
Deputado José Maria Eymael. Parecer: pela
inconstitucionalidade e falta de técnica legis
lativa deste e dos Projetos de Lei noS 1.542,
2.567,2.854 e 2.887, de 1989, apensados. Em
votação, foi aprovado o parecer do relator,
contra o voto do Deputado Jorge Arbage.
17) Projeto de Lei n" 1.467/89 - do Sr. Fran
cisco Amaral - que "acrescenta dispositivo
à Lei n" 6.367, de 19 de outubro de 1976,
que dispõe sobre o seguro de acidentes do
trabalho a cargo do INPS e dá óutras provi
dências". Relator: Deputado Carlos Vina
gre. Parecer: pela inconstitucionalidade e fal
ta de técnica legislativa (lido pelo Deputado
Nilson Gibson). Em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer do relator. 18) Pro
jeto de Lei n" 1.481189 - do Sr. Antônio
Carlos Mendes Thame - que "isenta os táxis
do pagamento do IVVC - Imposto sobre
Venda a Varejo de Combustível". Relator:
Deputado José Genoíno. Parecer: pela in
constitucionalidade. Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer do relator. 19)
Projeto de Lei n° 1.532/89 - do Sr. Arnold
Fioravante - que "concede abatimento na
declaração do Imposto sobre a Renda da taxa
previdenciária cobrada ao empregador quan
do o empregado presta serviços domésticos".
Relator: Deputado José Maria Eymael. Pare
cer: pela inconstitucionalidade, injuridicida
de e falta de técnica legislativa deste e do
Projeto de Lei n" 2.712, de 1989, apensado.
Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do relator. 20) Projeto de Lei n"
1.553/89 - do Sr. Felipe Mendes - que "es
tabelece normas para perda de mandato eleti
vo e dá outras providências". Relator: Depu
tado Plínio Martins. Parecer: pela inconstitu
cionalidade (lido pelo Deputado Nilson Gib
son). Em votação, foi aprovado unanime
mente o parecer do relator. 21) Projeto de
Lei no 1.595/89- do Sr. Antônio Carlos Men
des Thame - que "dispõe sobre imunidade
tributária". Relator: Deputado Oscar Cor
rêa. Parecer: pela inconstitucionalidade e in
juridicidade do projeto e do Substitutivo ofe
recido pelo autor. Em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer do relator. 22) Pro
jeto de Lei n'1.647/89-do Sr. Miro Teixeira
- que "acrescenta parágrafó único ao art.
29 do Decreto-Lei n" 1.910, de 29 de dezem
bro de 1981, que dispõe sobre contribuições
para custeio da Previdência Social". Relator:
Deputado Osvaldo Macedo. Parecer: pela in
constitucionalidade e falta de técnica legisla
tiva (lido pelo Deputado Horácio Ferraz).
Em votação, foi aprovado unanimemente o .
parecer do relator. 23) Projeto de Lei n"
1.682/89 - do Sr. Geovani Borges - que
"considera a carteira profissional de radia
lista como prova de identidade, para todos
os efeitos legais". Relator: Deputado Messias
Góis. Parecer: pela inconstitucionalidade e
injuridicidade deste e do Projeto de Lei n'
3.444/89, apensado. Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer do relator. 24)
Projeto de Lei n' 1.736/89 - do Sr. Jorge
Arbage - que "altera o Decreto-Lei n'

2.432, de 17 de maio de 1988, estabelecendo
mecanismos para tornar eficaz a sistemática
do recolhimento da Reserva Nacional de
Compensação de Remuneração - Rencor
e da Reserva Global de Reversão - RGR".
Relator: Deputado Gastone Righi. Parecer:
pela inconstitucionalidade. Em votação, foi
aprovado o parecer do relator, contra o voto
do Deputado Jorge Arbage. 25) Projeto de
Lei n° 1.892/89 - do Sr. Nelson Sabrá 
que "autori7a o Poder Executivo a criar a
Universidade Multicampi para o norte e no
roeste do Estado do Rio de Janeiro e dá ou
tras providências". Relator: Deputado Mes
sias Góis. Parecer: pela inconstitucionalida
de. Em votação, foi aprovado unanimemente
o parecer do relator. 26) Projeto de Lei n'
1.949/89 - do Sr. Adolfo Oliveira - que
"classifica e equipara os aposentados por
doenças especificadas em lei, que possuem
curso de nível superior, aos servidores ativos
da mesma categoria". Relator: Deputado Jo
sé Maria Eymael. Parecer: pela inconstitucio
nalidade. Em votação, foi aprovado unani
memente o parecer do relator. 27) Projeto
de Lei n° 1.997/89 - do Sr. Mário Assad
-que "dispõe sobre a autorização de instala
ção e funcionamento dos postos revendedo
res de derivados de petróleo e álcool etílico
hidratado combustível". Relator: Deputado
José Maria Eymael. Parecer: pela inconstitu
cionalidade. Em votação, foi aprovado o pa
recer do relator, contra o voto do Deputado
Mário Assad. 28) Projeto de Lei no 2.032/89
- da Sr' Rita Camata - que "disciplina a
cobrança do imposto sobre a renda e proven
tos de qualquer natureza das pessoas físicas".
Relator: Deputado Jorge Hage. Parecer: pela
inconstitucionalidade. Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer do relator. 29)
Projeto de Lei no 2.039/89 - do Sr. José
Costa - que "estende aos oficiais da reserva
os benefícios concedidos pela Emenda Cons
titucional n' 26, de 27 de novembro de 1985".
Relator: Deputado Jorge Arbage. Parecer:
pela inconstitucionalidade. Em votação, foi
aprovado unanimemente o parecer do rela
tor. 30) Projeto de Lei n° 1.779/89 - do Sr.
Victor Faccioni - que "autoriza abertura de
depósitos em moeda estrangeira na rede ban
cária do País". Relator: Deputado Jairo Car
neiro. Parecer preliminar, pelo encaminha
mento à mesa deste e dos Projetos de Lei
n" 2.063, 3.555 e 4.454, de 1989, apensados,
tos de Lei Complementar (lido pelo Depu
tado Horácio Ferraz). Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer preliminar do
relator. 31) Projeto de Lei n' 1.843/89 - do
Sr. César Maia - que define critérios para
renegociação da dívida externa". Relator:
Deputado Sérgio Spada. Parecer preliminar,
pelo encaminhamento à Mesa, para que seja
transformado em Projeto de Lei Comple
mentar (lido pelo Deputado José Dutra). Em
votação, foi aprovado unanimemente o pare
cer preliminar do relator 32) Projeto de Lei
n9 602/83 - do Sr. Gastone Righi - que
"institui, como crime de usura, a cobrança
de juros e comissões superiores à taxa de
12% a.a., acima da correção monetária, e

a exigênda de saldos médios ou sujeição e
contratos de outra natureza, para concessão
de empréstimos, modificando o art. 49 da Lei
o' 1.521, de 26-12-51". Relator: Deputado
Osvaldo Macedo. Parecer: pela constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação, com substitutivo,
deste e dos Projetos de Lei n~ 989/88 e 2.005
e 2.708, de 1989, apensados (lido pelo Depu
tado Nilson Gibson). Concedida vista ao De
putado Paes Landim. 33) Projeto de Lei n'
4.989/85 ~ do Poder Executivo (Mensagem
n"129, de 1985)"-que "dispõe sobre a auto
nomia administrativa e financeira das Univer
sidades Federais". Relator: Deputado Egídio
Ferreira Lima. Parecer: pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa (lido
pelo Deputado Arnaldo Martins). Em vota
ção, foi aprovado unanimemente o parecer
do relator. 34) Projeto de Lei n' 5.079/89
- do Poder Executivo (Mensagem no 170/85)
- "que "altera a denominação do Conselho
Federal·e dos Regionais de Medicina Veteri
nária, e dá outras providências". Relator:
Deputado José Maria Eymael. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. Em votação, foi áprovado unanime
mente o parecer do relator. 35) Projeto de
Lei n" 3.657/89 - do Sr. Paulo Delgado 
que "dispõe sobre a extinção progressiva dos
manicômios e sua substituição por outros re
cursos assistenciais e regulamenta a interna
ção psiquiátrica compulsória". Relator: De
putado Harlan Gadelha. Parecer: pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva, com emenda. Em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer do relator. 36) Pro
jeto de Lei n" 3.918/89 - do Sr. José Santana
de Vasconcellos -que "dispõe sobre a forma
de solicitação, pagamento e entrega de veícu
los automotores novos, adquiridos pelo siste
ma de consórcio". Relator: Deputado Osval
do Macedo. Parecer: pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (lido pelo
Deputado Nilson Gibson). Concedida vista
ao Deputado José Maria Eymael. 37) Projeto
de Lei n' 3.934/89-do Senado Federal (PLS
n' 195189) - que "dispõe sobre o Sistema
Unificado e Descentralizado de Saúde 
SUDS, estabelecendo critérios de distribui
ção e formas de repasse direto de recursos
dele oriundos às Prefeituras Municipais e dá
outras providências". Relator: Deputado Síl
vio Abreu. Parecer: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (lido pelo
Deputado Gonzaga Patriota). Concedida vis
ta ao Deputado Arnaldo Martins. Nos termos
do item V do Ato da Mesa n" 177/89, o Sr. .
Presidente colocou em discussão as seguintes
proposições: 38) Projeto de Lei n' 1.091/88
- do Sr. José Genoíno - que "dispõe sobre
aemissão de programa de televisão destinado
à divulgação dos trabalhos dos três poderes
da República Federativa do Brasil". Relator:
Deputado Nilson Gibson. Parecer: pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. Em votação, foi aprovado unanimemen
te o parecer do relator. 39) Projeto de Decre
to Legislativo n" 87/89 (Mensagem n'
323/88-PE) -que "aprova o texto do Acordo
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de Cooperação Cultural, Educacional e Cien
tífica, entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República da
Finlândia, celebrado em Helsinque, a 2 de
junho de 1988". Relator: Deputado Jorge
Hage. Parecer: pelo não conhecimento da
matéria (lido pelo Deputado Gonzaga Patrio
ta). O Deputado José Mendonça de Moraes,
que pedira vista, devolveu o projeto, apre
sentando voto em separado pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Discutiram a matéria os Deputados José Tho
maz Nonô, Ibrahim Abi-Ackel e José Maria
Eymael. Em votação, foi rejeitado o parecer
do relator. O voto do Deputado José Men
donça de Moraes passou a constituir o pare
cer vencedor e o do Deputado Jorge Hage,
voto em separado. Comunicação: O Sr. Presi
dente confirmou a vinda do Sr. Ministro da
Justiça, Dr. Bernardo Cabral, a este Órgão
Técnico, dia 19 do corrente, às 10 horas, para
esclarecer de forma amp1a as recentes medi
das econômicas do Governo, abordando seus
aspe~tos jurídicos pertinentes. Encerramen
to: As doze horas e quinze minutos, nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reu
nião e, para constar, eu, Ruy Omar Prudên
cio da Silva, Secretário, lavrei a presente Ata,
que depois de aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente.

3- Reunião (ordinária), realizada
no dia 5 de abril de 1990

Às dez horas do dia cinco de abril de mil
novecentos e noventa, na Sala n" 1 do Anexo
II da Câmara dos Deputados, sob a Presi
dência do Senhor Deputado Theodoro Men
des - Presidente, presentes os Senhores De
putados José Dutra e Mário Assad - Vice
Presidentes, Arnaldo Moraes, Carlos Vina
gre, Harlan Gadelha, João Natal, Nelson Jo
bim, Osvaldo Macedo, Dionísio .Hage, Nil
son Gibson, Renato Vianna, Rosário Congro
Neto, Horácio Ferraz, José Thomaz Nonô,
Evaldo Gonçalves, Messias Góis, Paes Lan
dini, Oscar Corrêa, Plínio Martins, Sigma
ringa Seixas, Gonzaga Patriota, Sílvio Abreu,
Gerson Peres, Gastone Righi, Ismael Van
derley, José Genoíno, Marcos Formiga,
Francfsco Benjamim, José Maria Eymael,
Fernando Velasco, Genebaldo Correia, Ivo
Cersósimo, Egídio Ferreira Lima, Adylson
Motta e Rodrigues Palma, reuniu-se a Comis
são de Constituição e Justiça e Redação. Ex
pediente: Por decisão da Comissão, o Sr. Pre
sidente deferiu o encaminhàmento à Mesa
do requerimento do Deputado Jairo Carnei
ro, de anexação do Projeto de Lei Comple
mentar n' 71/89 - do Sr. Anraury Müller,
ao de n' 47/89, do Sr. Adhemar de Barros
Filho. Ordem do Dia: 1) Projeto de Lei n'
833/88 - do Sr. Paulo Ramos - que "fixa
a jornada de trabalho Policial-Militar e Bom
beiro-Militar e dá outras providências". Re
lator: D~utado Oscar Corrêa. Parecer: pela
inconstitucionalidade deste e do Projeto de
Lei n' 1.337/88, apensado. Em votação, foi·.
aprovado unanimemente o parecer do rela
tor. 2) Projeto de Lei n' 1.813, de 1989 -

da SI' Rita Camata - que "inclui a disciplina
"Educação para o Trânsito" no currículo ple
no dos estabelecimentos de ensino de l'
grau". Relator: Deputado Dionísio Hage.
Parecer: pela inconstitucionalidade deste e
dos Projetos de Lei n" 2.965,3.517 e 3.731,
de 1989, apensados. Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer do relator. 3)
Projeto de Lei n' 1.957/89 - do Sr. Hélio
Rosas - "dispõe sobre o abatimento no Im
posto sobre a Renda de despesas com medica
mentos, e determina outras providências".
Relator: Deputado Roberto Torres. Parecer:
pela inconstitucionalidade deste e do Projeto
de Lei n'3.838/89, apensado (lido pelo Depu
tado Nilson Gibson). Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer do relator. 4)
Projeto de Lei n' 2.180/89 - do Sr. João
de Deus Antunes - que "concede estabi
lidade para militares com mais de 5 anos de
caserna". Relator: Deputado Marcos Formi
de do projeto e da emenda oferecida pelo
autor. Em votação, foi aprovado unanime
mente o parecer do relator: 5) Projeto de
Lei n' 2.230/89 - do Sr. Raul Ferraz - que
"altera o regime jurídico da relação de traba
lho e remuneração a que se submetem os
agentes do Fundo de Assistência ao Traba
lhador Rural - Funrural". Relator: Depu
tado Osvaldo Macedo. Parecer: pela inconsti
tucionalidader. Em votação, foi aprovado
unanimemente o aparecer do relator. 6) Pro
jeto de Lei n'·' 2.318/89 - do Sr. Juarez Mar
ques Batista - que "concede benefício fiscal
à empresas rurais, nas condições que especi
fica". Relator: Deputado Gerson Peres. Pa
recer: pela inconstitucionalidade. Em vota
ção, foi aprovado unanimemente o parecer
do relator. 7) Projeto de Lei n" 2.389/89 
do Sr. Uldurico Pinto - que "dispõe sobre
redução nas prestações do Sistema Financei
ro de Habitação do aposentado por invalidez,
e determina outras providências". Relator:
Deputado Airton Cordeiro. Parecer: pela in
constitucionalidade (lido pelo Deputado
Harlan Gadelha). Em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer do relator. 8) Proje
to de Lei n" 2.429/89 - da Sr' Bete Mendes
- que "assegura às categorias profissionais
que especifica o direito à aposentadoria aos
20 ou aos 25 anos de serviços". Relator: De
putado Osvaldo Macedo. Parecer: pela in
constitucionalidade deste e do Projeto de Lei
n' 4.490/89, apensado. Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer do relator. 9)
Projeto de Lei n' 2.470/89 -do Sr. Inocêncio
Oliveira - que "isenta do Imposto sobre Cir
culação de Mercadorias - ICM, as operações
comerciais interestaduais entre pessoas jurí
dicas". Relator: Deputado Osvaldo Macedo.
Parecer: pela inconstitucionalidade. Em vo
tação, foi aprovado unanimemente o parecer
do relator. 10) Projeto de Lei n' 2.545/89
- do Sr. Hélio Rosas - que "estende a con
cessão do auxílio-funeral aos casos que espe
cifica". Relator: Deputado Sérgio Spada. Pa
recer: pela inconstitucionalidade (lido pelo
Deputado Francisco Benjamim). Em vota
ção, foi aprovado unanimemente o parecer
do relator. 11) Projeto de Lei n' 2.548/89

- do Sr. Hélio Rosas - que "acrescenta
dispositivo à Lei Orgânica da Previdência So
cial, determinando a não-incidência do Im
posto de Renda sobre benefícios previden
ciários". Relator: Deputado Eliézer Moreira.
Parecer: pela inconstitucionalidade deste e
do Projeto de Lú n' 2.802/89, apensado (lido
pelo Deputado Gonzaga Patriota). Em vota
ção, foi aprovado unanimemente o parecer
do relator. 12) Projeto de Lei n' 2.803/89
- do Sr. Jesualdo Cavalcanti - que "auto
riza a transformação da Companhia de De
senvolvimento do Vale do São Francisco 
Codevasf, em companhia de Desenvolvimen
to dos Vales do Nordeste - Covales, extin
gue o Departamento Nacional de ()bras Con
tra as Secas - DNOCS e dá outrãs providên
cias". Relator: Deputado Antônio Mariz. Pa
recer: pela inconstitucionalidade (lido pelo
Deputado Rodrigues Palma). Em votação,
foi aprovado unanimemente o parecer do re
lator: 13) Projeto de Lei n' 2.820/89 - do
Sr. Nelton Friedrich - que "cria Junta de
Conciliação e Julgamento em Assis Chateua
briand, Estado do Paraná". Relator: Depu
tado Sérgio Spada. Parecer: pela inconstitu
cionalidade (lido pelo Deputado Dionísio
Hage). Em votação, foi aprovado unanime
mente o parecer do relator. 14) Projeto de
Lei n' 2.834/89 - do Sr. Juarez Marques Ba
tista - que "dispõe sobre a aposentadoria
aos vinte e cinco anos de serviço para o pes
soal que especifica (art. 144 da Constituição
Federal)". Relator: Deputado Marcos For
miga. Parecer: pela inconstitucionalidade
deste e do Projeto de. Lei n' 4.204/89, apen
sado. Em votação, foi aprovado unanime
mente o parecer do relator. 15) Pwjeto de
Lei n' 2.907/89 - do Sr. Victor Faccioni
que "cria o Conselho Deliberativo do Sistema'
Nacional de Previdência e Assistência So
cial". Relator: Deputado Jairo Carneiro. Pa
recer: pela inconstitucionalidade e falta de
técnica I~gislativa (lido pelo Deputado Eval
do Gonçalves). Em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer do relator. O Depu
tado Theodoro Mendes deixou a cadeira da
presidência que passou a ser ocupada pelo
Deputado José Dutra-Vice-Presidente. 16)
Projeto de Lei n' 2.938/89 - do Sr. Gandi
Jamil - "regula o art. 170, inciso IX, da
Constituição Federal". Relator: Deputado
Theodoro Mendes. Parecer: pela inconstitu
cionalidade. Em votação, foi aprovado una
nimemente o parecer do relator. Reassumiu
a presidência o Deputado Theodoro Mendes.
17) Projeto de Lei n' 2.977/89 - do Sr. Ha
roldo Lima - que "dispõe sobre o Plano
de Carreira do Magistério Público". Relator:
Deputado Jesus Tajra. Parecer: pela inconsti
tucionalidade deste e dos Projetos de Lei n"
3.390,3.601 e 3.742, de 1989, apensados (lido
pelo Deputado HoráCio Ferràz).. Em vota
ção, foi aprovado unanimemente o parecer
do relator. 18) Projeto de Lei n° 2.986/8:J
- do Sr. Pedro Canedo - que "estabelece
a opção dos servidores públicos, inclusive do-

. centes, pelo regime jurídico no qual serão
enquadrados". Relator: Deputado Jesus Taj
ra. Parecer: pela inconstitucionalidade (lido.,
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pelo Deputado Horácio Ferraz). Em vota
ção, foi' aprovado unanimemente o parecer
do relator. 19) Projeto de Lei n" 3.053; de
1989 - do Sr. Agassiz Almeida - que "dis
põe sobre a adoção nas escolas de.segundo

.grau e cursos universitários da disciplina "Di
reito Constitucional". Relator: Deputado
Dionísio Hage. Parecer: pela inconstitucio
nalidade. Em votação, foi aprovado unani
memente o parecer do relator. 20) Projeto
de Lei n" 3.141189 - do Sr. Gandi Jamil
que "altera dispositivos da Lei 5.674, de 16
de dezembro de 1971, que define a Política
Nacional de Cooperativismo, institui o regi
me jurídico das sociedades cooperativas, mo
dificada pela Lei n' 6.981, de 30 de março
de 1982, regulando o parágrafo 2" do art.
174 da Constituição Federal". Relator: De
putado Vicente Bogo. Parecer: pela inconsti
tucionalidade (lido pelo Deputado Plínio
Martins). Em votação, foi aprovado unani
memente o parecer do relator. 21) Projeto
de Lei n" 3.163/89 -do Sr. Gonzaga Patriota
- que "acrescenta dispositivo ao art. 27 da
Lei n' 6.439, de I" de setembro de 1977, para
dispor sobre o aproveitamento, no quadro
permamente da previdência rural, dos repre
sentantes locais que menciona". Relator: De
putado Harlan Gadelha. Parecer: pela in
constitucionalidade. Concedida vista ao De
putado Nilson Gibson. 22) Projeto de Lei
n" 3.277/89 - do Sr. Daso Coimbra - que
"assegura direitos aos inativos do Corpo de
Bombeiros e da Polícia Militar do antigo Dis
trito Federal e dá outras providências". Rela
tor: Deputado Osvaldo Macedo. Parecer: pe
la inconstitucionalidade. Em votação, foi
l;Iprovado unanimemente o parecer do rela
tor. 23) Projeto de Lei n" 3.304/89 - do Sr.
Matheus Iensen-que "acrescenta parágrafo
ao art. 73 da Lei n" 5.988, de 14 de dezembro
gula os direitos autorais, isentando as emis
soras de rádio do pagamento de direitos auto
rais sobre música". Relator: Deputado Costa
Ferreira. Parecer: pela inconstitucionalidade
e, no mérito, pela rejeição (lido pelo Depu
tado Carlos Vinagre). Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer do relator. 24)
Projeto de Lei n' 3.349/89 - do Sr. Carlos
Cardinal - que "dispõe sobre o acréscimo
de parágrafo ao art. 3" da Lei n" 5.890, de
8 de junho de 1973, que modificou a Lei Or
gânica da Previdência Social". Relator: De
putado Carlos Vinagre. Parecer: peJa incons
titucionalidade deste e do Projeto de Lei n'
4,135/89, apensado. Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer do relator. 25)
Projeto de Lei n" 3.479/89 - do Sr. Paulo
Ramos - que "estende aos servidores milita
res os benefícios da Lei n' 6.226, de 14 de
julho de 1975, que dispõe sobre a contagem
recíproca de tempo de serviço, e dá outras
providências". Relator: Deputado Càrlos Vi
nagre. Parecer: pela inconstitucionalidade.
Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do relator. ,26) Projeto de Lei n"
3.491/89 - do Sr. Paulo Zarzur - que "isen
ta o aposentado do pagamento de tarifa de
água, esgoto e energia elétrica". Relator: De~
putado Gerson Peres. Parecer: pela inconsti-

tucionalidade e injuridicidade. Em votação,
foi aprovado unanimemente o parecer do re
lator. 27) Projeto de Lei n" 3.492/89 - do
Sr. Paulo Zarzur - que "exige a apresen
tação do título de eleitor para obtenção da
carteira de trabalho". Relator: Deputado
Vilson Souza. Parecer: pela inconstituciona
lidade (lido pelo Deputado Plínio Martins).
Em votação, foi aprovado unanimemente pa
recer do relator. 28) Projeto de Lei n°
3.502/89 - do Sr. Agassiz Almeida - que
"regulamenta o auxílio de locomoção para
professores de primeiro e segundo graus e
de nível universitário". Relator: Deputado
Gastone Righi. Parecer: pela inconstitucio
nalidade e falta de técnica legislativa. Em
votação, foi aprovado unanimemente o pare
cer do relator. 29) Projeto de Lei no 3.536,
de 1989 - do Sr. Chico Humberto - que
"dispõe sobre a criação do Banco Nacional
da Seguridade Social- BNSS, nas condições
que especifica, e dá outras providências". Re
lator: Deputado Sérgio Spada. Parecer: pela
inconstitucionalidade (lido pelo Deputado
Messias Góis). Em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer do relator. 30) Pro
jeto de Lei n" 3.542/89 - do Sr. Furtado
Leite - que "disciplina a remarcação de ]Jre
ços de produtos industrializados". Relator:
Deputado Gastone Righi. Parecer: pela in
constitucionalidade, injuridicidade e falta de
técnica legislativa. Em votação. foi aprovado
unanimemente o parecer do relator. 31) Pro
jeto de Lei n' 3 .545/89 ---,- do Sr. Paulo Zarzur
- que "concede licença ao servidor público
que obtiver a guarda ou adotar menor de
sete anos". Relator: Deputado Oscar Corrêa.
Parecer: pela inconstitucionalidade. Em vo
tação, foi aprovado unanimemente o parecer
do relator. 32) Projeto de Lei no 3.557/89
-do Sr. Ziza Valadares -que "dispõe sobre
o horário de atendimento ao público nos esta
belecimentos bancários". Relator: Deputado
Sílvio Abreu. Parecer:. pela inconstituciona
lidade deste e do Projeto de Lei n" 4.110189,
apensado. Em votação, foi aprovado unani
memente o parecer do relator. 33) Projeto
de Lei n' 3.561189 - do Sr. Uldurico Pinto
- que "acrescenta dispositivo à Lei n" 6.813,
de 10 de julho de 1980, dispondo sobre o
transporte de derivados de petróleo". Rela
tor: Deputado Oscar Corrêa. Parecer: pela
inconstitucionalidade. Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer do relator..'4)
Projeto de Lei n" 3.578/89 - do Sr. Antônio
Salim Curiati - que "dá nova redação ao
art. 11 da Lei no 7.787, de 30 de junho de
1989, para estender a Gratificação de Estí
mulo à Fiscalização e à Arrecadação - GE
FA, aos funcionários da Linha de Arreca
dação e Fiscalização do lAPAS - LAF".
Relator: Deputado Harlan Gadelha. Pare
cer: pela inconstitucionalidade. Em votação,
foi aprovado unanimemente o parecer do re
lator. 35) Projeto de Lei n' 3.641189 - do
Sr. Ismael Wanderley - que "dispõe sobre
isenção da contribuição previdenciária, de
acordo com o àrt. 150, § 6', da Constituição
Federal". Relator: Deputado Carlos Vina
gre. Parecer: pela inconstitucionalidade. Em .

votação, foi aprovado o parecer do relator,
contra o voto do Deputado Ismael Wander
ley. 36) Projeto de Lei n° 3.691/89 - do Sr.
Paulo Ramos - que "dispõe sobre a conta
gem recíproca do tempo de serviço para o
militar das Forças Armadas". Relator: Depu
tado Adylson Motta. Parecer: pela inconsti
tucionalidade. Em votação, foi aprovadó
unanimemente o parecer do relator. 37) Pro
jeto de Lei n' 3.719/89 - da Sr' Bete Mendes
- que "dispõe sobre a inclusão da disciplina
História e Cultura Musical nos currículos que
especifica". Relator: Deputado José Genoí
no. Parecer: pela inconstitucionalidade. Em
votação. foi aprovado unanimemente o pare
cer do relator. 38) Projeto de Lei n' 3.829/89
- do Sr. Prisco Viana - que "dispõe sobre
a execução do inciso V do art. 203 da Consti
tuição Federal e dá outras providências". Re
lator: Deputado Doutel de Andrade. Pare
cer: pela inconstitucionalidade (lido pelo De
putado Gonzaga Patriota). Em votação, foi
aprovado unanimemente o parecer do rela
tor. 39) Projeto de Lei n'! 3.858, de 1989 
do Sr. Koyu lha - que "dispõe sobre a cria
ção da Junta de Conciliação e Julgamento
na cidade de São Vicente, no Estado de São
Paulo". Relator: Deputado Costa Ferreira.
Parecer: pela inconstitucionalidade (lido pelo
Deputado Nilson Gibson). Em votação, foi
aprovado unanimemente o parecer do rela
tor. 40) Projeto de Lei no 3.859/89 - do Sr.
Francisco Amiual - que "dá nova redação
ao art. 389 da Consolidação das Leis do Tra
balho". Relator: Deputado Gastone Righi.
Parecer: pela inconstitucionalidade. Em vo
tação. foi aprovado unanimemente o parecer
do relator. Nos termos do item V do Ato
da Mesa n° 177/89, o Sr. Presidente colocou
em discussão as seguintes matérias: 41) Proje
to de Lei Complementar n' 200/89 -do Sena
do Federal (PLS n' 198/89) - que "dispõe
sobre os requisitos para o exercício dos cargos
de diretoria e presidência do Banco Central
do Brasil". Relator: Deputado José Genoí
no. Parecer: pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa deste e do Projeto
de Lei Complementar n° 205/89, apensado.
Concedida vista conjunta aos Deputados
Gastone Righi e Gerson Peres, que solicitou
a apensação a este dos projetos análogos em
tramitação na Casa. 42) Projeto de Lei n'
3.897/89 - do Senado Federal (PLS n'
111188) - que "estabelece o aproveitamento,
pelo Ministério da Fazenda, dos servidores
do Serviço Federal de Processamento de Da
dos que especifica". Relator: Deputado Paes
Landim. Parecer: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Os Depu
orácio Ferraz, que pediram .vista conjunta,
devolveram o projeto, o primeiro sem mani
festação escrita e o segundo, apresentando
voto em separado pela inconstitucionalidade.
Discutiu a matéria o Deputado José Thomaz
Nonô. Em votação', foi rejeitado o parecer
do relator. O voto do Deputado Horácio Fer
raz passou a constituir o parecer vencedor
e o do Deputado Paes Landim, voto em sepa
rado. 43) Projeto de Lei Complementar n"
170/89 --'- do Senado Federal (PLS n' 163/89)
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-que "define, na forma da alínea a do inciso
X do art. 155 da Constituição Federal, os
produtos semi-elaborados que podem ser tri
butados pelos Estados e Distrito Federal,
quando de sua exportação para o exterior".
Relator: Deputado Gerson Peres. Parecer:
pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa deste e dos Projetos de Lei
Complementar n'S 45,62, 93, 103 e 136, de
1989, apensados. O Deputado Marcos Formi
ga, que pedira vista, devolveu o projeto sem
manifestação escrita. Aberta a discussão, o
Deputado José Dutra requereu verificação
escrita. Aberta a discussão, o Deputado José
Dutra requereu verificação de quorum. O Sr.
Presidente', após verificar a inexistência de
número regimental para prosseguimento dos
trabalhos, adiou a discussão. Encerramento:
Às doze horas e quarenta e cinco minutos,
nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a reunião e, para constar, eu, Ruy Omar Pru
dêncio da Silva, Secretário, lavrei a presente
Ata, que depois de aprovada será assinada
pelo Senhor Presidente.

4' Reunião (ordinária), realizada
no dia 18 de abril de 1990

Às dez horas e quinze minutos do dia dezoi
to de abril de mil novecentos e noventa, na
Sala n' 1 do Anexo 11 da Câmara dos Deputa
dos, sob a Presidência do Senhor Deputado
Theodoro Mendes - Presidente, presentes
os Senhores Deputados José Dutra e Mário
Assad - Vice-Presidentes, Arnaldo Moraes,.
Carlos Vinagre, Leopoldo Souza, Nelson Jo
bim, Nilson Gibson, Rosário Congro Neto,
Evaldo Go~çalves, Horácio Ferraz, Paes
Landim, Arnaldo Martins, Moema São Thia
go, Sigmaringa Seixas, Gonzaga Patriota,
Ibrahim Abi-Ackel, Ismael Wanderley, Mar
cos Formiga, José Genoíno, José Maria Ey
mael, Aldo Arantes, Antônio de Jesus, Ivo
Cersósimo, Francisco Benjamim, Aloysio
Chaves, Egídio Ferreira Lima, Adylson Mot
ta, Jorge Arbage, José Luiz Maia, Roberto
Jefferson, Rodrigues Palma e Fernando San
tana, reuniu-se a Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação. A Ata da reunião
realizada no dia quatro do corrente foi apro
vada por unanimidade. Expediente: O Sr.
Presidente deferiu o encaminhamento dos se
guintes requerimentos: do Deputado Antô
nio Mariz, de apensação do Projeto de Lei
Complementar n' 121/89 - do Sr. Tidei de
Lima, ao de n' 200/89 - do Senado Fedêral;
do Deputado Aloysio Chaves, de apensação
do Projeto de Lei Complementar n' 123/89
- do Sr. Koyu lha, ao de n' 29188 - do
Sr. Lúcio Alcântara; do Deputado Leopoldo
Souza, de apensação do Projeto de Lei n'
2.191/89 - do SI. Raul Ferraz, aô de n'
775/83 - do Poder Executivo. Fpi também
encaminhado requerimento do Sr. Presiden
te, de apensação do Projeto de Lei Comple
mentar n' 108/89 - do Sr. Juarez Marques
Batista, ao de n' 202/89-do Senado Federal.
Nos termos do inciso V do art. 57 do Regi
mento Interno, o Sr. Presidente determinou
o arquivamento da Consulta SIN'/89, formu
lada pelo Deputado João Cunha, relativa à

convocação do Diretor Superintendente do
IBOPE para explicar suas declarações sobre
manipulação das pesquisas daquele Instituto
pela imprensa, tendo o voto do Relator, De
putado Renato Vianna, sido aprovado na
reunião do dia 28 de março passado. Ordem
do Dia: 1) Emenda do Senado ao projeto
de Decreto Legislativo n' 157-B/86 - que
aprova o texto da Convenção Destinada a
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Eva
são Fiscal em matéria de Imposto sobre a
Renda entre o Governo da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República
Popular da Hungria, celebrada em Budapes
te, em 20 de junho de 1986, assim como o
protocolo, acordado no mesmo local e data,
que a integra. Relator: Deputado José" Ge
noíno. Parecer: pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa. Em votação,
foi aprovado unani~mente o parecer do re
lator. 2) Projeto de Decreto Legislativo n'
131/89 - da Comissão de Relações Exteriores
(Mensagem n' 451/89-PE) - que "aprova os
textos do Acordo de Cooperação Científica,
Técnica e Tecnológica e do Protocolo Com
plementar ao Arcodo de Cooperação Cientí
fica, Técnica e Tecnológica, celebrados em
Maputo, a l'de junho de 1989, entre o gover
no da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular de Moçam
bique". Relator: Deputado Nilson Gibson.
Parecer: pela constitucionalidade, jurisdici
dade e técnica legislativa.em votação, foi
aprovado unanimemente o parecer do rela
tor. 3) Projeto de Decreto Legislativo n'
134/89 - da Comissão de Relações Exterio
res (Mensagem n' 456/89-PE) - que "aprova
o texto do Protocolo Complementar ao Acor
do Geral de Cooperação entre o Brasil e Mo
çambique no Campo' da Meteorologia, assi
nado em Maputo, a l' de junho de 1989".
Relator: Deputado Nilson Gibson. Parecer:
pela constitucionalidade, juridicidadee técni
ca legislativa. Discutiu a matéria o Deputado
Fernando Santana. Em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer do relator. 4) Proje
to de Lei n' 6.221/85 - do Sr. Floriceno Pai
xão - que "estabelece medidas preventivas
de proteção ao trabalho dos tripulantes de
aeronaves de serviços agrícolas". Relator:
Deputado Nilson Gibson. Parecer: pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva. O Deputado José Maria Eymael, que
pedira vista, devolveu o projeto, apresentan
do voto em separado, coordando com o rela
tor. Em votação, foi aprovado unanimemen
te o parecer do relator. 5) Projeto de Lei
n' 7.837/86 - do Senado Federal (PLS N'
138/83) - que "dispõe sobre a distribuição
eventual de lucros a empregados". Relator:
Deputado Arnaldo Moraes. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (Lido pelo Deputado Arnaldo Mar
tins). O Deputado Ney Lopes, que pedira
vista, devolveu o projeto sem se manifestar
por escrito. Discuiram a matéria os Depu
tados Fernando Santana e Paes Landim. Em
votação, foi aprovado o parecer do relator,
contra o voto do Deputado Fernando Santa
na. 6) Projeto de Lei n' 820/88 - do SI."

antônio Salim Curiati - que "regulamenta
o exercício da responsabilidade técnica de es
tabelecimentos farmacêuticos por práticos e
oficiais de farmácia". Relator: Deputado
João Herrmann. Parecer: pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa deste
e do Projeto de Lei n9 3.969/89, apensado
(lido pelo Deputado Nilson Gibson). Conce
dida vista ao Deputado Arnaldo Martins. 7)
Projeto de Lei n' 929/88 - do Sr. Sólon Bor
ges dos Reis - que "estabelece prisão espe
cial para os integrantes do magistério de qual
quer nível ou grau de ensino". Relator: De
putado José Thomaz Nonô. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica le
gislativa e, no mérito, pela aprovação (lido
pelo Deputado José Genoíao). Concedida
vista ao Deputado José Genoíno. 8) Projeto
de Lei n' 1.017/88 - do Sr. Osmundo Rebou
ças - que "altera o Sistema Monetário Na
cional como instrumento para a estabilização
dos preços e dá outras providências". Rela
tor: Deputado Ney Lopes. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (lido pelo Deputado Arnaldo Mar
tins). O Deputado José Maria Eymael, que
pedira vista, devolveu o projeto, apresentan
do voto em separado pelo arquivamento, por
prejudicidade. Discutiram a matéria os De
putados José Dutra e Arnaldo Martins. Em
votação, foi rejeitado unanimemente o pare
cer do relator. O Sr. Presidente designou o
Deputado José Maria Eymael relator do pa
recer vencedor, pelo arquivamento, por pre
judicialidade. O parecer do primitivo relator
passou a constituir voto em separado. 9) Pro
jeto de Lei n'1.081188 -do Sr. Jorge Arbage
- que "disciplina a liberdade de funciona
mento das cooperativas, nos termos do inciso
XVIII do art. 5' da Constituição". Relator:
Deputado João Herrmann. Parecer: pela
constitucionalidade e juridicidade deste e dos
Projetos de Lei n'S 2.384 e 2.895, de 1989,
e melhor técnica legislativa do de n' 3.183/89,
com emendas, apensados (lido pelo Depu
Deputado Marcos Formiga, que pedira vista,
devolveu o projeto sem manifestação escrita.
Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do relator. 10) Projeto 'de Lei n'
1.324/88 - do Sr. Juarez Marques Batista
- que "acrescenta parágrafos aO art. 35 da
Lei n' 5.991, de 17 de dezembro de 1973,
que dispõe sobre o controle sanitário do co
mércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos e dá outras provi
dências". eelator: Deputado Marcos Formi
ga. Parecer: pela inconstitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa. O Deputado
José Maria Eymael, que pedira vista, devol
veu o projeto sem manifestação escrita. Em
votação, foi aprovado unanimemente o pare
cer do relator. 11) Projeto de Lei n' 1.325/88
- do Sr. Jorge Arbage - que "tipifica o
crime de retenção dolosa de salários". Rela
tor: Deputado Miro Teixeira. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le-·
gislativa (lido pelo Deputado Carlos Vina
gre). Concedida vista ao Deputado Horácio
Ferraz. 12) Projeto de Lei n' 1.590/89 - do
Sr. Miro Teixeira - que "isenta as entidades
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sindicais do recolhimento do salário-educa
ção". Relator: Deputado Eliézer Moreira.
Parecer: .pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa do Projeto de Lei n9
2.060/89, apensado, e pelo arquivamento,
por 'prejudicialidade, deste edo de n9
1.663/89, também apensado (lido pelo Depu
tado Horácio Ferraz). Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer do relator. 13)
Projeto de Lei n9 1.597/89 - do Sr. José
Camargo - que "dispõe sobre a estabilidade,
no serviço público, dos servidores com mais
de cinco anos de exercício (art. 19, §§ 19,
2' e 39, 'do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias)". Relator: Deputado Ger
son Peres. Parecer: pela constitucionalidade
(lido pelo Deputado Leopoldo Souza). Os
Deputados Michel Temer, Miro Teixeira e
Bonifácio de Andrada, que pediràm vista
conjunta, devolveram o projeto, o prim.eiro,
apresentando voto em separado pela consti

,tucionalidade, e os dois últimos, sem manifes
tação escrita. Discutiram a matéria os Depu
tados José Dutra, Paes Landim e Horácio
Ferraz. Em votação, foi aprovado unanime
mente o parecer do relator. 14) Projeto de
Lei n9 1.702/89 - do Sr. Santinho Furtado
- que "obriga o agente financeiro do SFH
a também responder pela solidez e segurança
do imóvel". Relator: Deputado Costa Ferrei
ra. Parecer: pela constitucionalidade,juridi
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com emenda (lido pelo Deputado
Rodrigues Palma). Em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer do relator. 15) Pro
jeto de Lei n91.918/89 - do Senado Federal
(PLS N9 150/84) - que "acrescenta disposi
tivos à Lei n9 4.771, ,de 15 de setembro de
1965, com vistas ao estabelecimento de mais
restrições ao desmatamento". Relator: De
putado Fernando Santana. Parecer: pela
constitucionalidade e técnica legislativa. O
Deputado Juarez Marques Batista, que pedi
ra vista, devolveu o projeto, apresentando
voto em separado, concordando com o rela
tor. Em votação, foi aprovado unanimemen
te o parecer do relator. O Deputado Theo
doro Mendes deixou a cadeira da presidência,
que passou a ser ocupada pelo Deputado José
Dutra, Vice-Presidente. 16). Projeto de Lei
n92.023/89 - do Sr. Nilson Gibson - que
"dispõe sobre o enquadramento de servido
res administrativos do Departamento de Polí
cia Federal e dá outras providências": Rela
tor: Deputado Miro Teixeira. Parecer: pela'
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (lido pelo Deputado Osvaldo Mace
do). Em votação, foi rejeitado oparecer do
relator, contra o voto do Deputado Nilson
Gibson. O Sr. Presidente ,designou o Depu
tado Theodoro Mendes relator <io parecer
vencedor, pela inconstitucionalidade. O pa
recer do primitivo relator passou a constituir
voto em separado. Reassume a presidência
o Deputado Theodoro Mendes. 17)'Projeto
de Lei n92.131/89 - do Sr, Francisco Amaral
- que "estabelece critérios para determina
ção dos intervalos de repouso correspondente
ao trabalho noturno dos tripulantes de aero
n~ves". Relator: Deputado Nilson Gibson.

Parecer: pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa, com emenda. O De
putado José Maria Eymael, que pedira vista,
devolveu o projeto, apresentando voto em
separado, concordando com o relator. Em
votação, foi aprovado unanimemente o pare
cer do relator. 18) Projeto de Lei n92.706/89
- do Sr. Antôniocarlos Mendes Thame 
que "dispõe sobre a remessa para o exterior
de valores de bolsas de estudo". Relator: De
putado Carlos Vinagre: Parecer: pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva, nos termos do substitutivo oferecido pe
lo autor. Concedida vista ao Deputado José
Dutra. 19) Projeto de Lei n? 3.088/89 - do
Sr. José Santana de Vasconcelos - que "re
voga as alíneas b, c, d e f do art. 99 da Lei
n9 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que
institui o Código de Prioridade Industrial".
Relator: Deputado Marcos Formiga. Pare
cer: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Concedida vista conjunta
aos Deputados Ibrahim Abi-Ackel e José
Maria Eymael. 20) Projeto de Lei n94.589/90
- do Poder Executivo (Mensagem n935/90)
- que "dispõe sobre os efetivos do Exército
em tempo de paz". Relator: Deputado Paes
Landim. Parecer: pela constitucionalidade,
juridiCidade e técnica legislativa, co.'ID substi
tutivo. Em votação, foi aprovado unanime
mente o parecer do relator. 21) Projeto de
Lei n" 2.720/89 - do Sr. Paulo Paim - que
"dispõe sobre o recolhimento de contribui
ções previdenciárias em processos trabalhis
tas". Relator: Deputado Evaldo Gonçalves.
Parecer: pelo arquivamento, por prejudicia
lidade (lido pelo Deputado Adylson Motta).
O Deputado José Genoíno, que pedira vista,
devolveu o projeto, apresentand,o voto em
separado pela constitucionalidade, com subs
titutivo. Discutiram a matéria os Deputados
José Dutra, Carlos Vinagre, José Maria Ey
'mael e Nelson Jobim.. Adiada a discussão.
22) Projeto de Lei n93.000/89 - do Sr. Uldu
rico Pinto - que "dispõe sobre decretação
de feriado municipal e determina outra provi
dências". Relator: Deputado Jorge Arbage.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicida
de, técnica legislativa e, no mérito, pela apro
vação. O Deputado Juarez Marques Batista,
que pedira vista, devolveu o projeto, apré:
sentando voto em separado pela inconstitu
cionalidade. Em votação, foi rejeitado opa,
recer do relator. O Sr. Presidente designou
o Deputado José Genoíno relator do parecer
vencedor, pela inconstitucionalidade. O pa
recer do primitivo relator passou a constituir
voto em separado. ;Z3) Projeto de Lei n9
3.019/89 - do Sr. Uldurico Pinto - que "dis
põe sobre isenção de 'direitos autorais nas
obras literárias e musicais para excepcio
nais", Relator: Deputado Aldo Arantes. Pa
recer: pela inconstitucionalidade. Em vota
imemente o parecer do relator. 24) Projeto
de Lei n93.091/89 - do Sr. Geovani Borges
- que "concede os oescontos que especifica
aos trabalhadores aposentados". Relator:
Deputado Jorge Hage. parecer: peia consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tj.va. Conce4i~l.! vi.sta aO ])ep~t~do Arnaldo.

Martins. 25) Projeto de Lei n9 3.203/89 
do Sr. Ismael Wanderley - que "dispõe so
bre a formação de recursos humanos especia
lizados, em todos os níveis, para atendimento
a portadores de deficiências, e dá outras pro
vidências". Relator: Deputado Leopoldo
Souza. Parecer: pela constitucionalidade, ju
ridicidade e técnica legislativa. Em votação,
foi aprovado unanimemente o parecer do re
lator. Assumiu a presidência o Deputado Jo
sé Dutra, Vice-Presidente. 26) Projeto de Lei
n93.278/89 - do Sr. Victor Faccioni - que
"institucionaliza o crédito educativo para es
tudantes carentes". Relator: Deputado Eval
do Gonçalves. Parecer: pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa, nos'
termos do substitutivo .oferecido pelo autor.
O Deputado Ney Lopes, que pedira vista,
devolveu o projeto sem manifestação escrita.
Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do relator. 27) Projeto de Lei n"
3.526/89 - do Sr. Daso Coimbra - que "dis
põe sobre sub-rogação de contratos celebra
dos de acordo com o Sistema Financeiro de
Habitação". Relator: Deputado Mendes Ri
beiro. Parecer preliminar, pelo sobrestamen
to deste e do Projeto de Lei n94.315/89, apen
sado, até a apreciação, pelo Plenário, do de
n91.569/89 (lido pelo Deputado Carlos Vina
gre). Em votação, foi aprovado o parecer
preliminar do relator. 28) Projeto de Lei n9
3.540/89 - do Sr. Hélio Rosas - que "ins
titui ensino profissionalizante obrigatório pa
ra menores recolhidos pela Funabem e pelas
Febens. e determina outras providências".
Relator: Deputado Aldo Arantes. Parecer:
pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa. Em votação, foi aprovado mia
nimemente o parecer do relator. 29) Projeto
de Lei n93.544/89 - do Sr. Antônio Ferreira
- que "dispõe sobre a contratação de Psicó
logos pelos estabelecimentos de ensino e pe
las empresas que especifica e dá outras provi
dências". Relator: Deputado Sérgio Spada.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicic:la
de e técnica legislativa, com emendas (lido
pelo Deputado Nilson Gibson). Discutiu a
matéria o Deputado Antônio de Jesus. Em
votação, foi aprovado unanimemente o pare
cer do relator. 30) Projeto de Decreto Legis
lativo n" 104/89"":'" do Sr. Gumercindo Milho
mem - que "susta o parecer n9 SR-93, de
21 de junho de 1989, do Consultor-Geral da
'República, aprovado pelo Preside~te da Re
pública, em 22 de junho de 19&9". Relator:
Deputado Mendes Ribeiro. Parecer: pehi
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa. Concedida vista ao Deputado Paes
Landim. 31) Projeto de Lei Complementar
n9 170/89 - do Senado Federal (PLS)" n9

163/89) - que "define, na forma da alínea
a do inciso x do art. 155 da ConstituiçãO
Federal, os produtos semi-elaborados que
podem ser tributados pelos Estados e Distrito
Federal quando de sua'exportação para o ex
terior". Relator: Deputado Gerson Peres.'
Parecer: pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa. Aberta a discussão,
'o Deputado Marcos Formiga, fazendo uso
da palavra, esclat:eceu haver devolvido o pro-
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leto, do qual pedira vista, sem manifestar-se
por escrito, por concordar inteiramente com'
o parecer do relator. Por sua vez, o Deputado
Carlos Vinagre requereu verificação de qüo
rum. O Sr. Presidente, após verificar a inexis
tência de número regimental para prossegui
mento dos trabalhos, adiou a discussão, de
terminando a colocação na pauta da próxima
reunião, para votação em primeiro lugar, des
te e do Projeto de Lei complementar n" 61/88
- do Se. Darcy Deitos. Comunicação: O Sr.
Presidente leu expediente encaminhado pelo
Deputado Bonifácio de Andrada, através do
qual S. Ex', após agradecer aos seus pares
a votação recebida e a recondução ao cargo
de 3" Vice-Presidente, apresentou sua renún
cia àquele posto, "por considerar que estaria
configurada uma reeleição, contrariando os
princípios de alternância dos cargos de dire
ção das Comissões Técnicas da Casa, como
recomenda o Regimento Interno." Determi
nou, lõgo após, S. Ex', à Secretaria as devidas
providências para a eleição de novo Vice-Pre
sidente. Encerramento: Às doze horas e qua
renta e cinco minutos, nada mais havendo
a tratar, foi encerrada reunião e, para cons
tar, eu Ruy amar Prudêncio da Silva, Secre
tário, lavrei a presente Ata, que depois de
aprovada será assinada pelo Senhor Presi
dente.

S' reunião (ordinária), realizada
no dia 2S ,de abril de 1990

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte
e cinco de abril de mil novecentos e noventa,
na Sala n" 1 do Anexo II da Câmara dos
Deputados, sob a Piesidênciado Senbor De
putado Theodoro Mendes -Presidente, pre
sentes os Senhores Deputados Mário Assad
- Vice-Presidente, Arnaldo Moraes, Leo
poldo Souza, Mendes Ribeiro, Nelson Jobim,
Nilson Gibson, Rosário Congro Neto, Horá~
cio Ferraz, José Thomaz Nonô, Oscar Cor
rêa, Messias Góis, Moema São Thiago, Sig
maringa Seixas, Bonifácio de Andrada, Ger
son Peres, Dionísio Hage, José Genoíno, Jo
sé Maria Eymael, Aldo Aràntes, 'Aloysio
Chaves, Francisco Benjamim, Gilberto Cár
valho, Egídio Ferreira Lima, Vicente Bogo,
Jorge Hage, Jorge Arbage, Rodrigues Palma,
Adolfo Oliveira e Fernando Santana, reu
niu-se a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. A Ata da reunião realizada
no dia cinco do corrente foi aprovada por
unanimidade. Ordem do Dia: 1) Projeto de
Lei Complementarn" 192/89 - do Sr. Nelton
Friedrich - que "autoriza os Estados a legis
lai' sobre o aproveitamento de pequenas e
médias quedas d'água, na forma que especi
fica". Relator: Deputado Sílvio Abreu. Pare
cer: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (lido pelo Deputado Jorge
Hage). Concedida vista ao Deputado Boni
fácio de Andrada. 2) Projeto de Lei n"
1.797/89 - do Sr. Carlos Cardinal - que
"disciplina o comodato rural de bens públicos
e dá outras providências". Relator: Depu
tado Eliézer Moreira. Parecer: pela constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste e do Projeto de Lei n" 2.741, de 1989,

apensado (lido pelo Deputado Messias Góis).
Concedida vista conjunta aos Deputados
Gerson Peres e Bonifácio de Andrada. 3)
Projeto de Lei n" 2.073/89 - do Sr. Victor:
Faccioni - que ':dispõe sobre a descentra
lização universitária prevista no art. 60, pará-

$grafo unico, do Ato das Disposições Consti
,tucionais Transitórias". Relator: Deputado
Ervin Bonkoski. Parecer: pela constituciona
lidade, juridicidade e técnica legislativa, com
a emenda oferecida. pelo autor (lido pelo De
putado Gerson Peres). Concedida vista con
junta aos Deputados -Gerson Peres e Boni-'
fácio de.Andrada. 4) Projeto de Lei n"
2.136/89 - do Sr. Costa Ferreira - que "dis-'
põe sobre a união estável entre homem e
mulher e sua conversão em .casamento". Re
lator: Deputado Jairo Carneiro. Parecer: pe
la constitucionalidade, juridicidade e técnica'
legislativa e, no mérito, pela rejeição (lido
p~lo. Deputado Nilson Gibson). Concedida
vi~ta ao' Deputado Nelson Jobim. 5) Projeto
de LeLn" 2.220/89 - do Sr. José Luiz de
Sá - que' "dispõe sobre o exercício da profis
Estatístico e determina outras providências".
Relator: Deputado Arnaldo Moraes. Pare
cer: pela constitucionalidade; juridicidade e
técnica legislativa. Em votação, foi'aprovado
unanimemente o parecer do relator. 6) Proje
to de Lei n" 2.244, de 1989~ do Sr. Robson
Marinho - que "regulamenta o exercício das
prófissóes de Técnico' em Higiene Dental e
Atendentede Consultório Dentário". Rela
tor: Deputado Marcos Formiga. Parecer: pe
la constitucionalidade, juridicidade e técnica

,legislativa, nos termos do 2" substitutivo ofe
recido pelo autor (lido pelo Deputaqo Dio
nísio Hage): Em votação, foi aprovado unani
memente o parecer do relator. 7) Projeto de
Lei n' 2.261, - do Sr. Renato Vianna 
que "inclui na 'contagem de tempo de serviço
para a aposentadoria o de estudos superio
res". Relator: Deputado Aloysio Chaves. Pa
recer: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa. Discutiram a matéria os
Deputados Gerson Peres, que opinou pela
inconstitucionalidade da matéria, e Nelson
Jobim. Concedida vista ao Deputado Nilson
Gibson. 8) Projeto de Lei n' 2.287/89 - do
Sr. Carlos Cardinal - que "veda o corte do
fornecimento de água por falta de pagamen
to". Relator: Deputado Eliézer Moreira. Pa
recer: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa deste e do Projeto de
Lei n' 2.710/89, apensado (lido pelo Depu
tado Messias Góis). Discutiu a matéria o De
putado Gerson Peres. Em votação, foi apro
vado o parecer do relator, contra os votos
dos Deputados Gerson Peres, José Thomaz
Nonô, José Genoíno, Nilson Gibson, Messias
Góis, Sigmaringa Seixas e Aldo Arantes. 9)
Projeto de Lei n' 2.290/89 - do Sr. Maun1io
Ferreira Lima~ que "estende ào radialista
o direito à aposentadoria espedal, na forma
e condições previstl!s na Lei n' 3.529, de 13
de janeiro de 1959, que dispõe sobre aposen
tadoria ordinária dos jornalistas profissio
nais". Relator: Deputado Sérgio Spada. Pa
recer: pela constitucionalidade, juridicidade
e t~cnica legislativa (lido pelo Deputado Nil- ,

son Gibson. Discutiu a matéria o Deputádo
Nelson Jobim. Concedida vista ao Deputado
''lilson Gibson. 10) Projeto de Lei n" 2.329/89
- do Se. Ney Lopes - que "disciplina o
mandado de segur,mça coletiva, com nova
redação a dispositivo da Lei n"1.533, de 1951,
e dá outras providências". Relator: Depu
tado Sigmaringa SeiJf;as. Parecer: pela consti
tucionalidade, juridicidade, técnica legislati
va e, no mérito, pela aprovação, com emen
da. Concedida vista conjunta aos Deputados
Gerson Peres e Bonifácio de Andrada. O De
putado Theodoro Méndes deixou a cadeira
da presidência, que passou a sei ocupada pelo
Deputado Messias Góis (art. 40, caput, in
fine, do Regimento Interno). 11) Projeto de
Lei n' 2.427/89 c- do Sr. César Maia - que
"altera o ImpostO' sobre a RelIda". Relator:
Deputado Jairo Carneiro. Parecer: pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva, com emendas (lido pelo Deputado Leo
poldo Souza). O Deputado Theodoro Men
des, que pedira vista, devolveu o projeto;'
apresentando voto em separado pela consti
tucionalidade, juridicidade.e técnica legisla
tiva, com emenda. Discutiram a matéria os
Deputados Nelson Jobim e José Thomaz No
nô. Em votação, foi rejeitado o parecer do
relator. Rejeitado também o voto do Depu
tado Theodoro Mendes. O Sr. Presidente de
signoq. o Deputado José Thomaz Nonô rela
tor do parecer vencedor, pelo arquivamento,
por prejudicalidade. Reassume a presidência
o. Deputado Theodoro Mendes. Encerramen
to: às onze horas e quarenta e cinco minutos,
nada mais havendo a tratai, foi encerrada
a reunião e, para constar, eu, Ruy Ornar Pru
dêncio da Silva, Secretário, lavrei a presente
Ata, que depois de aprovada será assinada
pelo Senhor Presidente.

6' Reunião (Ordinária), realizada
no dia 26 de abril de 1990

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte'
eseis de, abril de mil novecentos e noventa,
na Sala n,'I, do Anexo 11 da Câmara dos
Deputados, sob a Presidência do Senhor De
putado Mário Assad - Vice-Presidente no
exercício da Presidência, presentes os Senho
res Deputados Theodoro Mendes - Presi
dente, Arnaldo Moraes, Harlan Gadelha,
Leopoldo Souza, Nelson Jobim, Nilson Gib
son, Wagner Lago, Horácio Ferraz, José
Thomaz Nonô, Messias Góis, Sigmaringa
Seixas, Gerson Peres, Ibraihim Abi-Ackel,
Ismael Wanderley, José Genoíno, Antônio
Mariz, Aloysio Chaves, Eraldo Tinoco, Fran
cisco Benjap1Ím, Egídio Ferreira Lima, Rosá
rio Congro Neto, Jorge }:Jage, Jorge Arbage,
Adolfo Oliveira e Fernando Santana, reu
niu-se a Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. Compare.ceu ainda o Depu
tado José Luiz Maia, suplente. A Ata da reu
nião realizada no dia 18 do corrente foi apro
vada por unanimidade. Ordem do Dia:'!)
Projeto de Decreto Legislativo n" !67/8g;
da Comissão de RelaçÕes Exteriores (Mensa
gem n" 455/89-PE) - que "aprova o texto
do Acordo de co-produção cinematográfica,
celebrado entre o Governo da República FF-
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derativa do Brasil e o Governo da República
Popular de Moçambique, em Maputo, a 1·
de junho de 1989". Relator: Deputado Nilson
Gibson. Parecer: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com emen
da, Em votação, foi aprovado unanimemente
o parecer do relator. 2) Projeto de Decreto
Legislativo n. 169/89 - da Comissão de Rela
ções Exteriores (Mensagem n. 454/89-PE) 
que "aprova texto do Ajuste Complementar
ao acordo de Cooperação Econômica, Cien
tífica e Técnica na área de Pesquis'a Agrícola
e Extensão Rural, entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular de Angola, firmado em
Luanda, a 28 de janeiro de 1989". Rélator:
Deputado Jesualdo Cavalcanti. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (lido pelo Deputado Nilson Gibson).
Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do relator.. 3) Projeto de Decreto Le
gislativo n· 170/89 - da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio (Mensagem n·
224/89-PE) - que "homologa o ato do Con
selho Monetário Nacional que autorizou a
emissão adicional de papel-moeda', no exer
cício de 1988, no valor de NCz$ 570,9 bi
lhões". Relator: Deputado Nelson Jobim.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa. Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer do relator. 4)
Consulta S/N., de 1986 - do Sr. 2· Vice-Pre
sidente - que "solicita o pronunciamento
da Comissão de Constituição e Justiça a res
peito do requerimento do Sr. Paulo Germano
Carneiro Pordeus em que solicita seja convo
cada para prestar juramento e ser empossado
Deputado Federal". Relator; Deputado Je
sualdo Cavalcanti. Parecer:pelo arquivamen
to, por prejudicialidade (lido pelo Deputado
Nilson Gibson). Em votação, foi aprovado
unanimemente o parecer do relator. 5) Proje
to de Lei n. 8.582/86 - do Senado Federal
(PLS n· 113/83) - que "disciplina o uso de
caracteres nas publicações obrigatórias". Re
lator: Deputado Eliézer Moreira. Parecer:
pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa (lido pelo Deputado Nilson Gib
son). Em votação, foi aprovado unanime
mente o parecer do relator. 6) Projeto de
Lei n· 8.590/86 - do Senado' Federal (PLS
n. 182183) - que "acrescenta parágrafo ao
art. 6. da Lei n. '5.764, de 16 de dezembro
de 1971, que define a política nacional de
cooperativismo e institui o regime jurídico
das sociedades cooperativas". Relator: De
putado Carlos Vinagre. Parecer: pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica legisla
tiva (lido pelo Deputado Nilson Gibson), O
Deputado Marcos Formiga, que pedira vista,
devolveu o projeto sem manifestação escrita.
Em. votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do relator. 7) Projeto de Lei n·3.633,
de 1984 - do Sr. Floriceno Paixão - que
"dá nova redação ao art. 31 da Lei n. 4.886,
de 9 de dezembro de 1965, que regula as
atividades dos Representantes Comerciais
Autônomos". Relator: Deputado Eliézer
Moreira. Parecer: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa (lido pelo

Deputado Nilson Gibson). Em votação, foi
aprovado' unanimemente o parecer do rela
tor. 8) Projeto de Lei n· 8.438/86 - do Sr.
FIoriceno Paixão -que "dispõe sobre a ativi
dade do estenógrafo e do taquígrafo". Rela
tor: Deputado Eliézer Moreira. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (lido pelo Deputado Nilson Gibson).
Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do relator. 9) Projeto de Lei n·
1.161/88 - do Sr. Paulo Paim - que "deter
mina a inclusão dos direitos sociais do traba
lhador como matéria integrante das discipli
nas do currículo escolar obrigatório". Rela
tor: Deputado Dionísio Hage. Parecer: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa (lido pelo Deputado Leopoldo Sou
za). O Deputado Ibrahim Abi-Ackel, que pe
dira vista, devolveu o projeto, apresentando
onalidade. Em votação, foi rejeitado o pare
cer do relator. O Sr. Presidente designou o
Deputado Ibrahim Abi-Ackel relator do pa
recei" vencedor, pela' inconstitucionalidade.
O parecer do primitivo relator passou a cons
tituir voto em separado. O Deputado José
Genoíno absteve-se de votar. 10) Projeto de
Lei n. 1.225/88 -'- do Sr. Sólon Borges dos
Reis -que "eleva o valor da hora de trabalho
extraordinário dos trabalhadores regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho". Rela
tor: Deputado Eliézer Moreira. Parecer: pela

.constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa deste e dos Projetos de Lei n·' 1.621,
1.733, 1.756, 1.984, 2.202 e 2.967, de 1989,
apensados (lido pelo Deputado Leopoldo
Souza). Discutiram a matéria os Deputados
Gerson Peres e José Genoíno. Concedida vis
ta ao Deputado Gerson Peres. 11) Projeto
de Lei n" 1.333/88 - do Sr. Francisco Dias
- que "dispõs sobre a forma de pagamento
do salário-família relativo a menor depen
dente do trabalhador e determina outras pro
vidências". Relator: Deputado Eliézer Mo
reira. Parecer: pela constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa, com emenda,
deste e do Projeto de Lei n· 3.039/89, apen
sado (lido pelo Deputado Leopoldo Souza).
Discutiram a matéria os Deputados José Tho
maz Nonô, Gerson Peres e Fernando Santa
na. Concedida vista ao Deputado Fernando
Santana. 12) - Projeto de Lei n· 1.344188.
- do Sr. Carlos Cardinal - que "acrescenta
parágrafo ao art. 45 da Lei n· 3.807, de 26
de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previ
dência Social". Relator: Deputado Ney Lo
pes. Parecer: pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (lido pelo Depu
tado Nilson Gibson). Em votação, foi apro
vado unanimemente o parecer do relator. O
Deputado Gerson Peres absteve-se de votar.
13) Projeto de Lei n· 2.037/89 - do Sr. Álva
ro Valle - que "determina a utilização de
classe econômica em passagens aéreas ~dqui

ridas pela admini~traçãopública direta e indi
reta". Relator: Deputado Eliézer Moreira.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (lido pelo Deputado
Nilson Gibson). Discutiram a matéria os De-

.p\ltados José Thomaz Nonô e José Genoíno.
Em votação, foi aprovado unanimemente o

parecer do relator. 14) Projeto de Lei n·
2.213/89 - do Sr. Victor Faccioni - que
"estabelece a obrigatoriedade da declaração
de 'bens para o exercício de cargos e funções
nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciá
rioe dá outras providências". Relator: Depu
tado Wagner Lago.Parecer: pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação deste e do Projeto
de Lei n. 3.047/89, apensado. Em votação,
foi aprovado unanimemente o parecer do re
lator. Nos termos·do item V do Ato da Mesa
n" 177/89, o Sr. Presidente incluiu em pauta
as seguintes matérias: 15) Emenda do Senado
ao Projeto de Decreto Legislativo n9160-B,
de 1986, que "aprova o texto da Convenção
Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Pre
venir a Evasão Fiscal em mstéria de Impostos
sobre a Renda, celebrada entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República Socialista da Tchecoslo
váquia, em Brasília, em 26 de agosto de 1986,
bem como o Protocolo que a integra". Rela
tor: Deputado Fernando Santana. Parecer:
pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa. Em votação, foi aprovado una
nimemente o parecer do relator. 16) Ofício
n. P-223/89 - da Comissão de Serviço Públi
co - que "solicita o pronunciamento da Co
missão de Constituição e Justiça e de Reda
ção sobre a aplicabilidade do § 59 do art.
8. do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição Federal aos servidores das em
presas do Sistema Telebrás e Correios". Re
lator: Deputado Sigmaringa Seixas. Parecer:
pela aplicabilidade do dispositivo aos servi
dores citados, cabendo à autoridade adminis
trativa apenas analisar em cada caso se o re
querente encontra-se na situação descrita pe
lo norma legal. Discutiram a matéria os De
putados José Genoíno e Ibrahim Abi-AckeI.
Em votação, foi aprovado unanimemente o
parecer do relator. 17) Projeto de Lei n9
1.032/88 - do Sr. Floriceno Paixão - que
"dispõe sobre o salário profissional do secre.
tário". Relator: Deputado João Herrmann.
Parecer: pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa, com substitutivo; des
te e dos Projetos de Lei n·S 2.121 e 2.573,
de 1989, apensado (lido pelo Deputado Nil
son Gibson). Em votação, foi aprovado una
nimemente o parecer do relator. Encerra
mento: Às doze horas e quinze minutos, nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a reu
nião e, para constar, eu, Ruy Omar Prudênio
da Silva, Secretário, lavrei a presente Ata,
que depois de aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PúBLICO

6- Reunião Ordinária

Aos dez dias do mês de maio do ano de
mil e novecentos e noventa, às doze horas,
em sua sala n. 11 do Anexo 11, reuniu-se
esta Comissão de Trabalho, de Administra-
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ção e Serviço Público, sob a presidência do
Senhor Deputado Amury Müller, Presiden
te, presentes os seguintes Senhores Deputa
dos: José da Conceição, Haroldo Sabóia, Má
rio Lima, Mauro Sampaio, Eraldo Trindade,
Antônio Carlos Mendes Thame, Célio de
Castro, Francisco Küster, Geraldo Campos,
José Luiz de Sá, Domingos Leonelli, Edmil
son Valentim, Augusto Carvalho, Aristides
Cunha, Jones Santos Neves e Irma Passoni.
Dispensada a leitura da Ata anterior, o Se
nhor Presidente deu início à reunião pergun
tando às lideranças sindicais se era interes
sante continuar a discussão, iniciada ontem,
a respeito dos Projetos de Lei n"5 4.058 e
4.059/89, sem a presença do Deputado Ed
milson Valentim, um dos relatores da Saub
comissão. As lideranças não demonstraram
interesse em discutir. A seguir, o Senhor Pre
sidente, por decisão da maioria do Plenário,
passou a discussão e votação dos seguintes
Projetos: 1) Projeto de Lei n" 1.945-C/83
(Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
n" 1.945/B/83), que "inclui o fotógrafo autô
nomo no quadro de atividades e profissões
a que se refere o art. 577 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-Lei n" 5.452,de 19de maio de 1943. "Rela
tor: Deputado Domingos Leonelli. Parecer:
Pela Aprovação, com as Emendas que apre
senta. Em votação, foi aprovado unanime
mente, nos termos do parecer do relator. 2)
Projeto de Lei n" 3.201, de 1989, do Sr. Flori
ceno Paixão, que "Dá nova redação ao pará
grafo único do art. 513 da Consolidação das
Leis do Trabalho. "Relator: Deputado Célio
de Castro. Parecer: Pela Aprovação. Em vo
tação, foi aprovado unanimemente, nos ter
mos do parecer do Relator. Encerrada a pau
dente passou, então, a nomear os integrantes
da Subcomissão que est.udará os Projetos so
bre Regime Jurídico Unico (RJU) e Dire
trizes e Planos de Carreira (DPC) - Deputa
dos: Augusto Carvalho (Presidente), Geral
do Campos (Relator do RJU), Edmilson Va
lentim (Relator do DPC), José da Conceição,
José Tavares, Mário Lima, Eraldo Trindade,
Luiz Marques, Célio de Castro, Francisco
Küster, Artenir Werner, Osvaldo Sobrinho,
José Luiz de Sá, Francisco Coelho, Domingos
Leonelli, Aristides Cunha, Floriceno Paixão,
Flávio Rocha e Irma Passoni. Antes de encer
rar, o Senhor Presidente sugeriu que o debate
com as lideranças sindicais ficasse para a pró
xima 4' feira, dia 16-5, sem prejuízo da pauta
dos trabalhos; lembrou, também, que na pró
xima 3' feira, dia 15-5, comparecerá a este
Órgão Técnico o Ministro da Infra-Estrutura,
Dr. Ozires Silva que, por força maior, terá
que se retirar às 12 horas e, devido a isto,
solicitou que todos os parlamentares compa
recessem no horário marcado, 10 horas. Nada
mais havendo a tratar, às doze horas e vinte
e cinco minutos, u Senhor Presidente deu
por encerrada a presente reunião e, para
constar, ou, José [oberto Nasser Silva, Se
cret.ário, lavrei a p: sente. Ata que, de.pois
de lida e aprovada, será assmada pelp Senhor
Presidente. Deputado Amaury Müller, Presi
dente.

DISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

O Deputado THEODORO MENDES,
Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, fez a seguinte

Distribuição

Em 21-3-90
AO SR. ALDO ARANTES:
Proposta de Emenda à Constituição n9

38/89 - do Sr. Adhemar de Barros Filho
- que "acrescenta parágrafo único ao art.
29 da Constituição Federal".

AO SR. EGíDIO FERREIRA LIMA:
Proposta de Emenda à Constituição n9

15/89 ---.:. do Sr. Caio Pompeu de Toledo 
que "torna o voto facultativo".

Proposta de Emenda à Constituição n"
27/89 - do Sr. Gandi Jamil - que dá nova
redação ao art. 228 da Constituição Federal".

Proposta de Emenda à Constituição n"
37/89 - do Sr. Mendes Ribeiro - que "mo
difica a redação do art. 228 da Constituição
Federal".

AO SR. HORÁCIO FERRAZ:
Consulta s/n"/89 - do Sr. Presidente da

Câmara dos Deputados - que "solicita o
pronunciamento da Comissão de Constitui
ç~o e Justiça e de Redação quanto à interpre
tação regimental e constitucional referente
ao processo de votação dos projetos de lei
complementar" .

AO SR. NEY LOPES:
Proposta de Emenda à Constituição n9

16/89 - do Sr. Caio Pompeu de Toledo 
que "institui o sistema eleitoral distrital mis
to".

Proposta de Emenda à Constituição n9
17/89 - do Sr. Jesualdo cavalcanti - que
"acrescenta os§§ 59 e 6" ao art. 17 da Consti
tuição Federal".

Proposta de Emenda à Constituição n"
39/89 - do Sr. Tidei de Lima - que "acres
centa parágrafo ao art. 14, altera os §§ 59,
6" e 7" do mesmo artigo e modifica o art.
82, todos da Constituição Federal".

AO SR. NILSON GIBSON:
Projeto de lei n9 4.546/89 -do Sr. Marcelo

Cordeiro - que "dispõe sobre o controle
acionário do Banco Nacional de Crédito Coo
perativo S.A. pelo Banco do Brasil S.A., e
determina .outras providências".

Proposta de Emenda à Constituição n9

04/89 - do Sr. Adylson Motta - que "supri
me o art. 62, e seu parágrafo único, da Consti
tuição Federal" (anexa a PEC n" 08/89).

Proposta de Emenda à Constituição n"
05/89 - do Sr. Adhemar de Barros Filho
- que "altera dispositivo da Constituição Fec

deral para retirar do § 3" do art. 166 a proibi
ção de o Congresso Nacional alterar o orça
mento na verba destinada ao serviço da dívi
da".

Proposta de Emenda à Consthuição n"
19/89 -do Sr. Carlos Cotta-que "permite
que o parlamentar seja processado criminal
mente, sem prévia licença da Casa, se o fato
ocorreu anteriormente à expedição do diplo
ma".

Proposta de E.menda à Constituição n9

20/89 - do Sr. Matheus Iensen -que "acres
centa parágrafo ao art. 150 da Constituição
Federal".

Proposta de Emenda à Constituição n9

22/89 - do Sr. Lézio Sathler - que "inclui
a Polícia Portuária Federal como órgão da
Segurança Pública".

Proposta de Emenda à Constituição n"
23/89 - da SI' Moema São Thiago - que
"altera o art. 4" do Ato das Disposições Tran
sitórias da 'constituição de 1988, estabelecen
do outras normas constitucionais de caráter
transitório" (apensa a PEC n° 40/89).

Proposta de Emenda à Constituição n"
26/89""": do Sr. Ziza Valadares - que "dispõe
sobre a remuneração dos deputados esta·
duais" (anexa a PEC n" 31189).

Proposta de Emenda à Constituição n"
28/89 - do Sr. Gandi Jamil - que "dá nova
redação ao art. 153, § 2°, inciso 11, da Consti
tuição Federal".

Proposta de Emenda à Constituição n"
29/89 - do Sr. Vivaldo Barbosa - que "dá
nova redação ao § 1" do art. 220 da Consti
tuição Federal".

Proposta de Emenda à Constituição n"
32/89 - do Sr. Michel Temer - que "dá
nova redação ao inciso VIdo art. 29 da Cons
tituição Federal" .

Proposta de Emenda à Constitui.ção n"
36/89 - da Sr' Sandra Cavalcanti - que "dá
nova redação ao art. 22, inciso XXIV, da
Constituição Federal".

AO SR: PLíNIO MARTINS:
Propos.ta de Emenda à Constituição n"

21/89 - da SI' Benedita da Silva - que "dá
nova redação ao § 3· do art. 183 da Consti
tuição Federal".

AO SR. RENATO VIANNA:
Proposta de Emenda à Constituição n"

18/89 - do Sr. Costa Ferreira - que ~'fixa

em cinco anos os mandatos dos governado
res, deputados estaudais, deputados federais,
prefeitos e vereadores".

AO SR. ROSÁRIO CONGRO NETO:
Proposta de Emenda à Constituição n"

25/89 - do Sr. Gandi Jamil- que "dá nova
redação aoa rt. 14, § 39 , inciso VI, alínea
d, da Constituição Federal".

Proposta de Emenda à Constituição n"
33/89 -"'ao Sr. Doreto Campanari ...:,. que
"dispõe sobre os crimes de seqüestro".

AO SR. SIGMARINGA SEIXAS:
Proposta de Emenda à Constituição n9

34/89 - do Sr. José Tavares - que "altera
o disposto no inciso LXI do art. 5" da Consti
tuição Federal, estabelecendo a prisão admi
nistrativa nos casos a serem definidos na lei".
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Proposta de Emenda à Constituição n"
14/89 - do SI. Telmo Kirst - que !'altera
o art. 228 da Constituição Federal".

Proposta de Emenda à Constituição n'
02/88 - do SI. Victor Faccioni - que "ins
titui o sistema parlamentar de-governo" (ane
xas as PEC nO' 03/88, 12/89 e 24/89).

Proposta de Emenda à Constituição n'
30/89 - dó SI. Ney Lopes - que "dispõe
sobre a não aplicabilidade do disposto no art.
16 da Constituição Federal às eleições pre
vistas para o dia 3 de outubro de 1990".

Sala da Comissão, 21 de março de 1990.
- Ruy Ornar Prudêncio ~a Silva, Secretário.

O Deputado THEODORO MENDES,
Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, avocou a seguinte pro
posição:
Em 28-3-90

Projeto de Lei Complementar n" 161/89 
da Comissão de Trabalho - que "proíbe a
demissão imotivada do trabalhador e dá ou
tras providências".

Sala da Comissão, 28 de março de 1990.
- Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

O Deputado THEODORO MENDES,
Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, fez a seguiI}te

Distribuição

Em 30-3-90
AO SR. ARNALDO MORAES:
Projeto de Decreto Legislativo n' 171/89

- da Comissão de Relações Exteriores
(Mensagem n' 647/89-PE) - que "aprova o
texto do Convênio de Cooperaçáo Judiciária
em Matéria Civil, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e () Reino
da Espanha, em Madrid, a 13 de abril de
1989".

AO SR. CARLOS VINAGRE:
Projeto de Lei n' 4.287/89 - do SI. Álvaro

Antônio - que "tipifica as penas cruéis, es
clarecendo o entendimento da letra e, do inci
so XLVII do art. 5' da Constitui Federal".

AO SR. EGÍDIO FERREIRA LIMA:
Projeto de Lei no 4.163/89 - do SI. Antô

nio Carlos Konder Reis - que "regula o dis
posto no art. 5', inciso VI, da Constiutição
Federal e dá outras providências".

AO SR. GERSON PERES:
Projeto de Lei n' 3.754/89 - do Sr. Célio

de Castro - que "declara de utilidade públi
ca federal a Loja Maçônica Águia de Haia
número 214".

AO SR. HORÁCIO FERRAZ:
Ofício GP-0-2.444/89 - do Sr. Presidente

da Câmara - que encaminha recurso inter
posto pelo Senhor Deputado José Genoíno
da decisão da Presidência do Congresso Na
cional sobre questão de ordem envolvendo
a competência do Presidente do Senado para
-promulgar leis decorrentes da aprovação de
Medidas Provisórias".

AO SR. IBRAHIM ABI-ACKEL:
Projeto de Lei no 3.763/89 - do SI. Leo

poldo Souza - que "dispõe sobre embargos
de divergência no Código de Processo Civil".

Projeto de Lei n' 3.833/89 (anexo o Projeto
de Lei n" 4.396/89) - do Sr. Nilso Sguarezi
- que "torna compulsória a prisão preven
tiva para os crimes que enumera".

Projeto de Lei n° 3.872/89 - do SI. Ma
theus Iensen - que "dá nova redação aos
artigos 124, 125 e 127 do Código Penal, refe
rentes ao crime de aborto".

AO SR. JAIRO CARNEIRO:
Projeto de Lei n' 4.350/89 (anexos os Proje

tos de Lei n" 1.818 e 3.994, de 1989) - do
Senado Federal (PLS 218/89) - que "regula
a investigaçâo de paternidade dos filhos havi
dos fora do casamento e dá outras providên-
cias". .

Projeto de Decreto Legislativo n' 166/89
- do SI. Theodoro Mendes - que "susta
os efeitos do Decreto n' 97.834, de 16 de
junho de 1989".

'Ao SI. JOSÉ GENOÍNO:
Projeto de Lei no 4.392/89 - do Senado

Federal (PLS no 259/89) - que "regula o
direito de acesso a informações e disciplina
o rito processual do habeas data" .

AO SR. MENDES RIBEIRO:
Projeto de Lei n' 3.923/89 - do Senado

Federal (PLS n' 146/89) - que "dá nova re
dação aos dispositivos da Lei n' 6.515, de
26 de dezembro de 1977".

Projeto de Lei no 4.062/89 - do Senado
Federal (PLS n' 137/89) - que "define crimes
contra a liberdade individual".

AO SR. MESSIAS GÓIS:
Projeto de Lei n' 3.860/89 - do SI. Max

Rosenmann - 4ue "dispõe sobre o art. 79
da Constituição federal".

AO SR. NELSON JOBIM:
Projeto de Ler n' 3.997/89 - do SI. Horá

cio ferraz - que "define os crimes de respon
sabilidade, regula as normas de processo e
julgamento e dá outras providências".

AO SR. NEY LOPES:
Projeto de Lei n' 3.738/89 - do SenadtJ

Federal (PLS no 297/89)- que "estabelece
normas para a realização de eleições em 1990
e dá outras providências".

Projeto de Lei n' 4.018/89 - do SI. Prisco
Viana - que "define o processo eleitoral e
estabelece norma~ para a propaganda eleito
ral e dá outras providências".

Projeto de Lei Complementar n" 148/89 
do SI. Lúcio Alcântara - que "dispõe sobre
a competência dos Tribunais Eleitorais para
fiscalizar pesquisas e testes pré-eleitorais".

Projeto de Lei Complementar ri" 169/89 
do Sr. Maunlio Ferreira Lima - que "dispõe

- sobre normas e princípios permanentes para
a realização de eleições, disciplina o Fundo
Partidário e determina outras providênq.ias"._

AO SR. OSCAR CORRÊA:
Projeto de Lei n° 3.948/89 - do Sr. Paulo

Ramos - que "institui o rito sumário para
as ações penais decorrentes de conclusão de
Comissão Parlamentar de Inquérito".

AO SR. OSVALDO MACEDO:
Projeto de Lei n" 3.789/89 - do SI. Ismael

Wanderley-que "disciplina a liberdade reli
giosa. regulamentando os incisos VI e VII
do art. 5" da Constituição Federal".

AO SR. PAES LANDIM:
Projeto de Lei n" 3.800/89 - do SI. Nilso

Sguarezi - que "disciplina o uso de fogos
de artifício nas condições que especifica".

Projeto de Lei n' 4.252/89 - do SI. César
Maia - que "introduz, no Código Penal, al
cances para o art. 5'!, inciso XLIII, da Consti
tuição Federal".

Projeto de Lei n' 4.393/89 - do Poder Exe
cutivo (Mensagem n' 891189) - que "altera
o art. 180 do Código Penal".

AO SR. PLÍNIO MARTINS:
Projeto de Lei n° 4.049/89 (anexo o Projeto

de Lei n° 4.530/89) - do Sr. Eduardo Siquei
ra Campos - que "dispõe sobre eleições para
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores dos
novos Municípios criados pelas Constituições
Estaduais".

AO SR. ROSÁRIO CONGRO NETO:
Projeto de Lei n' 4.382/89 - do Senado

Federal (PLS n° 234/86) - que "acrescenta
parágrafo único ao art. 213 do Decreto-Lei
n° 2.1148, de 7 de dezembro de 1940-Código
Penal".

AO SR. SIGMARINGA SEIXAS:
Projeto de Lei n" 3.774/89 (anexo o Projeto

de Lei n" 4.616/90) - do SI. Edivaldo Motta
-que "dispõe sobre o abuso do poder econô
mico nas campanhas eleitorais e determina
outras providências".

Projeto de Lei n° 3.935/89 - do. Senado
Federal (PLS n° 85/88) - que "declara nulas
as provas obtidas mediante emprego de tortu
ra".

Sala da Comissão, 30 de março de 1990.
- Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

O Deputado Theodoro Mendes, PresideIl'
te da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, fez a seguinte

Distribuição

Em 2-4-90
AO SR. ADYLSON MOTTA:

Projeto de Lei n' 3.762/89 - do SI. Alexan
dre Puzyna - que "institui a "Autorização"
para condutores que, no exercício da profis
são, conduzam veículos empregados no trans
porte de bens, em caráter eventual ou conti
nuado com vínculo empregatício ou não".

Projeto·de Lei Complementar n' 175/89 
do Sr. Ibsen Pinheiro e outros 11 líderes -
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que "a1tera disposições da Lei n' 5.172, de
25 de outubro de 1966 - C6digo Tributário
Nacional".

Pr9jeto de Decreto Legislativo n' 130/89
- da Comissão de Relações Exteriores
(Mensagem n' 377/89-PE) - que "aprova o
texto do Ajuste Complementar de Coope
ração Científica e Tecnol6gica, no campo da
Informática e Computadores, celebrado en
tre o Govemo da República Federativa do
Brasil e o Governo das Repúblicas Socialistas
Soviéticas, em Brasília, a 6 de junho de
1989".

AO SR. ALDO ARANTES:

Projeto de Lei n' 3.782/89 - do Sr. Leonel
Júlio - que "obriga as empresas públicas
a investirem seus lucros nas suas pr6prias
àreas de atuação".

Projeto de Lei n' 3.8'21189 - do Sr. Agazzis
Almeida .,--- que "institui fundo de partici
pação dos empregados no lucro das empresas
q~e prestam serviços".

AO SR. ALOYSIO CHAVES:

Emenda oferecida em Plenário ao Projeto
de Lei n' 6.445-A/85, que "dispõe sobre o
pagamento do repouso semanal remunerado
ao empregado comissionista".

Substitutivo do Senado Federal ao Projeto
deLei n' 2.974-B, de 1989, que "dispõe
sobre a organização e o funcionamento do
Conselho da República".

Projeto de Decreto Legislativo n' 163/89
- do Senado Federal (PDS n' 25/88) - que
"susta o Decreto n' 96.991, de 14 de outubro
de 1988, que atribui competência para autori
zação de pagamentos e recebimentos por
ineio de outras instituições financeiras".

AO SR. ANTÓNIO MARIZ:
Projeto de Lei Complementar n' 202/89

(anexo o Projeto de Lei Complementar n'
218/90) - do Senado Federal (PLSn' 162/89)
- que "dispõe sobre'a tributação de grandes
fortunas, nos termos do art. 153, inciso VII,
da Constituição Federal".

A SR' BETH AZIZE:

Projeto de Lei n' 3.839/89 - do Sr. U1du
rico Pinto - que "dispõe sobre os seviços
bancários e determina outras providências".

AO SR. CARLOS VINAGRE:

Projeto de Lei n' 3.789/89 - do Sr. Fran
cisco Di6genes - que "permite que as em
.presas financiem estudos de l' e 2' graus dos
dependentes de seus empregados e dá. outras
providências".

Projeto de Lei n' 4.295/89 (anexo de Lei
n' 2.323/89) - do Senado Federal (PLS n'
107/89) - que "regulamenta a publicidade dos
atos, programas, obras, serviços e campanhas

. dos 6rgãos públicos".
Projéto de Lei n' 4.209/89 - do Sr. JoSé

Lins - que "regulamenta o art. 44 do Ato.
das Disposições Constitucionais Transit6rias
e dá outras providências".

Projeto de Lei n' 4.231189 - do Sr. José
Tinoco - que "estabelece limites financeiros

para as despesas de publicidade realizadas
pelo Poder Público".

Projeto de Lei n' 4.244/89 - do 'Senado Fe
deral (PLS n' 22/89) ~ que "dispõe sobre
o transporte de presos e dá outras providên
cias".

Projeto de Decreto Legislativo n' 132/89
- da Comissão de Relações Exteriores
(Mensagem n' 452/89-PE) - que "aprova
o Texto do Protocolo que Modifica a Conven
ção para evitar a Dupla Tributação e Prevenir
a Evasão Fis.cal concernente à Tributação da
Renda, firmado em Brasília, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Finlândia, em 12 de
junho de 1989".

Ao SR. DIONÍSIO HAGE:

ptojeto de Lei n' 3.465/89 - do Sr. José
Genoíno - que "dispõe sobre a opção da
interrupção da gravidez" .

Projeto de Lei Complementar n' 213/90'
do Sr. Stélio Dias - que "modifica a redação
do Decreto-Lei n' 2.445, de 29 de junho de
1988, que altera a legislação do Prograr.la
de Formação do Patrimônio do Servidor PÚ
blico (PASEP) e do Programa de Integração
Social (PIS)".

Projeto de Decreto Legislativo n' 122/89
- do SI. João Paulo - que "suspende os
atos normativos de privatização das empresas
estatais".

AO SR. ELIÉZER MOREIRA:

Projeto de Lei n' 3.751189 -do Sr. Fran
cisco Amaral - que "proíbe o contrato de
experiência nas relações trabalhistas".

Projeto de Lei n' 3.936/89 (anexos os Proje
tos de Lei n'S 1.111, de 1988, e 3.938, 3.995,
4.025 e 4.206, de 1980) -do Senado Federal
(PLS n' 53/89) - que "concede o benefício
de um salário mínimo aos portadores de defi
ciência e aos idosos, nas condições que espe
cifica".

AO SR. FERNANDO SANTANA:

Emenda do Senado ao Projeto de Decreto,
Legislativo n' 160-B, de 1986, que "aprova
o texto da Convenção Destinada a Evitar a
Dupla Tributação e Prevenir a, Evasão Fiscal
em matéria·de Impostos sobre a Renda, cele
brada entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil, em 26 de agosto de 1986, bem
como o Protocolo que a integra".

AO SR. GERSON PERES:

Projeto de Lei n' 3.830/89 - do Sr. Arnal
do Prieto - que "estabelece sistemática para
cálculo do preço dos produtos das empresas
siderúrgicas controladas pelo Governo".

AO SR. HARLAN GADELHA:

Projeto de Lei n' 3.816/89 - do Sr. Geo
vani Borges - "dispõe sobre a aposentadoria
especial dos pilotos agrícolas".

AO SR. HÉLIO MANHÃES:

Projeto de Lei n' 4.239/89 - do Tribunal
de Contas da União (Mensagem n' 3/89) 
que "estende aos servidores da Secretária
Geral do Tribunal de Contas da União as
vantagens atribuídas aos Analistas de Finan
ças e Controle Externo, e dá outras provi
dências".

AO SR. IBRAHIM ABI-ACKEL:

Projeto de Lei n' 3.831/89 - do Sr. Ge
raldo Alckmin Filho - que "altera a redação
do art. 34 da Lei n' 6.538, de 22 de junho
de 1978, que dispõe sobre os Serviços Pos
tais".

Projeto de Lei n' 4.217/89 (anexo de Lei
n' 3.090/89) - do Senado Federal (PLS n'
144/89) - que "regulamenta0 disposto no
parágrafo único do art. 243 da Constituição
Federal".

AO SR. JAIRO CARNEIRO:

Projeto de Lei n' 3.797/89 -do SI. Ismael
Wanderley - que "define a função do securi
tário, seu mercado de trabalho e dá outras
providências" .

AO SR. JESUALDO CAVALCANTI:

Projeto de Decreto Legislativo n' 169/89
(da Comissão de Relações Exteriores (Men
saem n' 454/89) - que "aprova o Texto do
Ajuste Complementar ao Acordo de Coope
ração Econômica, Cientifica e Técnica na
área de Pesquisa Agrícola e Extensão Rural,
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular de
Angola, firmado em Luanda, a 28 de janeiro
de 1989".

AO SR. JORGE HAGE:

Projeto de Lei n' 3.709/89 - do SI. Antônio
Ueno - que "altera a Lei n' 1.779, de 22
de setembro de 1952, que dispõe sobre o

regisme jurídico e pessoal do Instituto Brasi
leiro do Café e dá outras providências".

Projeto de Lei n' 3.756/89 - do Sr. Geo
vani Borges - que "altera a redação do art.
288 da Consolidação da Leis do Trabalho".

AO SR. JOSÉ DUTRA:

Projeto de Lei n' 3.814/89 - Do Sr. Paulo
Paim ..,- que ~'dispõe sobre a aposentadoria
dos trabalhadores e dá outras providências" .
. Projeto de Lei n' 4.241189 (anexos os Proje
'tos de Lei n'S 1.265, de 1988, e 1.495, 1.712,
2.007, 2.045, 2.174, 2.451, 2.496, 2.715,
3.426, 3.777, 3.245, 4.289, 4.291, 4.360,
4.476, de 1989, e 4.tJ05, de 1990) - do Sena
do Federal (PLS n' 78/88) - que "estabelece,
na forma do art. 153, § 2', item 11, da Consti
tuição Federal, os termos e limites da imuni
dade fiscal das pensões e proventos perce
bidos pelos maiores de sessenta e cinco anos
de idade".

AO SR. JOSÉ GUEDES:

Projeto de Lei n' 3.786/89 - do Sr. Milton
Reis - que "autoriza organizações e institui
ções privadas devidamente legalizadas a utili-
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zar os veículos estatais de comunicação social
para divulgar o seu funcionamento".

AO SR. JOSÉ GENOíNO:
Projeto de Lei n' 3.741189 - do Poder Exe

cutivo (Mensagem n' 576, de 1989) - que
"acrescenta dispositivo ao § do art. 4' do De
creto-Lei n' 2.355, de 27 de agosto de 1987".

Projeto de Lei n' 4.271189 - do Sr. Antô
nio Salim Curiati - que "proíbe propaganda
político-partidária nos sindicatos".

Projeto de Lei Complementar n' 186/89 
do Sr. José. Luiz Maia - que "estabelece
integração sistêmica do planejamento regio
nal e global mencionado na Constituição Fe
deral"

Projeto de Lei Complementar n' 200/89
(anexo o Projeto de Lei Complementar n'
205/89) - do Senado Federal (PLS n' 198/89
- Complementar) - que "dispõe sobre os
requisitos para exercício dos cargos de direto
ria e presidência do Banco Central do Bra
sil" .

Emenda do Senado ao projeto de Decreto
Legislativo n' 1571B, de 1986, que "aprova
o texto da Convenção Destinada a Evitar a
Dupla Tributação e. Prevenir a Evasão em
matéria de Impostos sobre a Renda entre o
Governo da República Popular da Hungria,
celebrada em Budapeste, em 20 de junho de
1989, assim como o Protocolo, acordado no
mesmo local e data, que a integra".

'Projeto de Resolução n' 210/89 - do Sr.
José Costa - que "revoga dispositivo da Re
solução n' 67, de 1962, que proíbe o funcio
nário da Câmara dos Deputados de discutir
política partidária".

AO SR. JOSÉ LUIZ MAIA:

Projeto de Lei n' 4.347/89 - do Senado fede
ral (PLS n' 362/89) - que "dispõe sobre
ouso obrigatório da marca alusiva ao Cente
nário da República na correspondência ofi
ciaI dos órgãos e entidades dos Poderes Legis
lativo, Executivo e Judiciário, União Estados
e Municípios".

AO SR. JOSÉ MARIA EYMAEL:

Projeto de Lei n' 3.767/89 - da Sr' Anna
Maria Rates - que "declara de utilidade pú
blica o serviço de radiomador".

Projeto de Lei Complementar n' 159/89 
do Sr. Victor Faccioni - que "explicita o
inciso I do parágrafo 2' do art. 155 da Consti
tuição Federal e dá outras providências".

Projeto de Lei Complementar n'198/89
do Senado Federal (PLS n'169/89 - Comple
mentar) - que "fixa as alíquotas máximas
dos impostos sobre vendas a varejo de com
bustíveis líquidos e gasosos de competência
municipal, nos termos do inciso IH do art.
156 da Constituição Federal".

AO SR. LÉLIO SOUZA:

Projeto de Lei n' 3.787/89 -do Sr. Fernan
do Bezerra Coelho - que "dispõe sobre a
microempresa e empresa de pequeno porte".

Projeto de Lei n' 3.826/89 - do SI. Victor
Faccioni - que "estabelece condições espe
ciais para a instalação da micro e pequena
empresa".

Projeto de Lei n' 4.243/89 - do Senado
Federal (PLS n' 112/88) - que "concede in
centivos fiscais ao empregador que admitir
pessoas portadoras de deficiências física e
maiores de sessenta anos, nas condições que
especifica".

AO SR. LEOPOLDO SOUZA:

Projeto de Lei n' 3.668/89 - do Sr. Hélio
Rosas - que "dá nova redação ao art. 2'
da Lei n' 4.,266, de 3 de outubro de 1963,
que dispõe sobre o salário-família do traba
lhador".

Projeto de Lei n' 3.822/89 - da Sr' Bete
Mendes - que "equipara teatros e cinemas
e residências para efeitos de cobrança de
energia elétrica".

AO SR. MARCOS FORMIGA:

Projeto de Lei n' 3.770/89 -do SI. Nelton
Friedricht - que "altera a redação do caput
do art. 472 da CLT, para assegurar ao empre
gado vítima de acidente de trabalho o direito
à estabilidade provisória e determina outras
providências".

AO SR. MENDES IBEIRO:

Projeto de Lei n' 3.944/89 - do Senado
Federal (PLS n'132/89) -que "regulamenta
o artigo. da Constituição Federal".

Projeto de Lei Complementar n' 171/89
da Sr' Rita Camata - que "dá nova redação
ao art. 10 da Lei Complementar n' 7, de 7
de setembro de 1970, que instituiu o PIS".

Emenda do Senado Federal ao Projeto de
Decreto Legislativo n'132-B/86, que "aprova
o texto da Convenção Americana sobre Di
reitos Humanos (pacto São José), celebrado
em São José da Costa Rica, em 22 de novem
bro de 1969, por ocasião da Conferência Es
pecial Interamericana sobre Direitos Huma
nos".

AO SR. MESSIAS GÓIS:

Projeto de Lei n' 3.807/89 - do Sr. Elias
Murad - que "dispõe sobre a adição de ex
trato de ipeca (nauseante e vomitivo) aos pro
dutos à base de codeína e ziperol, a fim de
impedir o seu uso abusivo como "droga",
em dose alta".

AO SR. NELSON JOBIM:

Projeto de Lei n' 3.866/89 - do Sr. Fran
cisco Dornelles - que "dispõe sobre a ação
civil coletiva nos casos e nas condições que
menciona".

Projeto de Decreto Legislativo n' 170/89
- da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio (Mensagem n' 224/89-PE) - que
"homologa o ato do Conselho Monetário Na
cional que áutorizou a emissão adicional de
papel-moeda, no exercício de 1988, no valor
de NCz$ 570,9 bilhões".

AO SR. NILSON GIBSON:

Emendas oferecidas em Plenário ao Proje
to de Lei n' 6.503-A, de 1985, que "disciplina
o emplacamento de carros oficiais e dá outras
providências" .

Projeto de Lei n' 1.091188 - do Sr. José
Genoíno - que "dispõe sobre a emissão de
programa de televisão destinado à divulgação
dos "trabalhos dos Três Poderes da República
Federativa do Brasil".

Emendas oferecidas em Plenário ao Proje
to de Lei n' 1.639-A, de 1989, que "dispõe
sobre contagem de tempo de serviço público
e de atividade privada, para efeito de aposen
tadoria pelo INPS".

Projeto de Lei n' 3.516/89 - do SI. Michel
Temer - que "dispõe sobre a utilização de
meios operacionaiss para a prevenção e re
pressão do crime organizado".

Projeto de Lei n' 3.776/89 - do Sr. Fran
cisco Amaral - que "reduz a contribuição
de autônomos para a Previdência Social".

Projeto de Lei n' 3.788/89 -do SI. Ismael
Wanderley - que "torna facultativas as con
tribuições para o SESI, SESC, SENAI e SE
NAC".

Projeto de Lei Complementar n' 199/89
(anexo o Projeto de Lei Complementar n'
174/89) - do Senado Federal (PLS n' 328/89
- Complementar) - que "regula o imposto
sobre a transmissão inter vivos de bens imó
veis e· de direitos a eles relativos".

Projeto de Decreto Legislativo n' 131189
- da Comissão de Relações Exteriores
(Mensagem n' 451189 - PE) - que "aprova
os textos do Acordo de Cooperação Cientí
fica, Técnica e Tecnológica e do Protocolo
Complementar ao Acordo de Cooperação
Científica, Técnica e Tecnológica celebrados
em Maputo, a I' de junho de 1989, entre
o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular de Mo
çambique~' .

Projeto de Decreto Legislativo n' 134/89
- da Comissão de Relações Exteriores
(Mensagem n' 456/89-PE) - que "aprova o
texto do Protocolo Complementar ao Acordo
Geral de Cooperação entre o Brasil e Mo
çambique, no campo da Meteorologia, assi
nado em Maputo, a I' de junho de 1989".

Projeto de Decreto Legisl!ltivo ti' 167/89
- da Comissão de Relações Exteriores
(Mensagem n' 455/89-PE) - que "aprova o
texto do Acordo de Co-produção Cinemato
gráfica, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular de Moçambique, em Ma
puto, a I' de junho de 1989".

PrQjeto de Decreto Legislativo n' 168/89·
- da Comissão de Relações Exteriores
(Mensagem n' 252/89-PE) - que "aprova o .
texto do Acordo de Co-produção Cinemato
gráfica, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular de Angola, em Luanda,
a 28 de janeiro de 1989".

AO SR. OSCAR CORRÊA:

Projeto de "Lei.n',.B.765/89 - da .Sr' Irma
Passoni - que "disciplina a utilização indus
trial de tecnologia de ponta e dá outras provi
dências".

Projeto de Lei n"4.284/89 - do Sr. Paulo
Ramos - que "dispÕe sobre a suspensão do
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pagamento da dívida pública interna federal
até a conclusão dos trabalhos da CPI na Câ
mara dos Deputados, concernente ao assun
to, e dá outras providências".

AO SR. OSVALDO MACEDO:

Projeto de Lei Complementar n' 193/89 
do Senado Federal (PLS n' 166/89-Comple
mentar) - que "exclui, da incidência do Im
posto sobre Serviços de Qualquer Natureza
a expórtação para o exterior dos serviços que
menciona, nos termos do inciso 11 do § 4'
do art. 156 da Constituição Federal".

AO SR. PAES LANDIM:

Emenda do Senado ao Projeto de Decreto
Legislativo n' 57-B, de 1989, que "aprova
os textos das Convenções sobre Pronta Noti
ficação de Acidente Nuclear ou Emergência
Radiológica, aprovadas durante a sessão es
pecial da Conferência Geral da Agência In
ternacional de Energia Atômica, em Viena,
de 24 a 27.de setembro de 1986".

AO SR. PLÍNIO MARTINS:
Projeto de Lei n' 3.838/89-do Sr. Inocên

cio Oliveira - que "dispõe sobre a partici
pação dos trabalhadores urbanos e rurais nos
lucros da empresa, nos termos do art. 7', inci
so XI, da Constituição Federal".

Projeto de Lei n' 3.749/89 - do Sr. MelIo
Reis - que "dispõe sobre o reaproveitamen
to dos empregados da Petrobrás, ocupados
na perfuração de poços petrolíferos e na ex
tração de petróleo, que forem acometidos
de problemas psíquicos no exercícjo d~ssas

atividades".
Projeto de Lei Compleine.ntar n' 172/89 ...:....

do Sr. José Tavares - que "estabelece nor
mas gerais aplicáveis ao Imposto sobre Servi
ços de Qualquer Natureza - ISS".

AO SR. RENATO VIANNA:

Projeto de Lei n' 4.301/89 - do Sr. Max
Rosenmann - que "regulamenta o art. 135
da Constituição Federal".

Projeto de Lei Complementar n'179/89
do Sr. Airton .Cordeiro - que "acrescenta
dispositivo ao art. 4' da Lei Complementar
n' 26, de 11 de setembro de 1975, para per
'mitir aos participantes do PIS-Pasep retirada
complementar pala pagamento de mensali
dades escolares e amortização da casa pró
pria".

Projeto de Lei n' 3.748/89 - do Sr. MelIo
Reis - que "dispõe sobre a perda do valor .
Iiberatório do papel-moeda, nas condições
que especifica".

Projeto de Lei Complementar n' 181/89 
do Poder Executivo (Mensagem n' 695/89 
que "dispõe sobre as normas gerais para a
organização, o preparo e o emprego das For
·ças Armadas".

AO SR. SIGMARINGA SEIXAS:

Projeto de Lei n' 3.753/89 - do Sr. José
Camargo - que dispõe sobre a garantia re
muneratória a empregado substituto".

Projeto de Lei n' 4.061189 (anexos os Proje
tos de Lei n" 649/88; e 2.016, 2.597, 2.761,
2.891, /2.898, 3.025, 3.174, 3.233, 3.374,
3.567,4.074 e 4.129, de 1989 - do Senad~ .

Federal (PLS n' 20/89) - que "regula o §
7' do art. 195 da Constituição Federal".

AO SR. SÍLVIO ABREU:

Projeto de' Lei n' 3.745/89 - do Sr. Paulo
Paim - que "dispõe !\obre a jornada de tra
balho pára os trabalhadores que percebam
adicionaiS de insalubridade, periculosidade
ou exerçam atividades consideradas peno
sas".

Projeto de Lei n' 3.766/89-do Sr. Inocên
cio Oliveira ..:- que "regulamenta a licença
de funcionamento dos postos de medicamen-
tos e dá outras providências". .

Projeto de Lei n' 3.842/89 (anexo PL n'
4.330/89) - do Sr. Ricardo Izar:'- que "dis
põe sobre medidas que estimulam a aquisição
e construção de imóveis para locação".

Projeto de Lei Complementar n' 192/89 
do Sr. Nelton Friedrich - que "autoriza os
Estados a legislar sobre o aproveitamento de
pequenas e médias quedas d'água, na forma
que especifica".

AO SR. STÉLIO DIAS:

Projeto de Lei n' 3.775/89 - do Sr. Uldu
rico Pinto - que. "institui na televisão infor
mativos especiais para surdos-mudos e deter
mína outras providências".

AO SR. WAGNER LAGO:

Projeto de Lei n' 4.394/89 - do Poder Exe
cutivo (Mensagem n' 896, de 1989) - que
"institui a Autórização para Conduzir Veícu
los de Transporte de Bens, e dá outras provi
dências".

AO SR. OSCAR CORRÊA:

Projeto de Lei n' 4.064/89 - do Tribunal
de Contas da União ---'- que "dispõe sobre
a-Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
União e dá outras providências".

AO SR. PAES LANDIM:

Projeto de Lei n' 4.589/90 - do Poder Exe
cutivo (Mensagem n" 035, de 1990) - que
"dispõe sobre os efetivos do Exército em tem
po de paz".

AO SR. NELSON JOBIM:

Projeto de Lei Complementar n' 196/89 
do Poder Executivo (Mensagem n' 831/89)
- que "institui a Lei Orgânica da Advocacia
Geral da União e dá outras providências".

Sala da Comissão, 2 de abril de 1990. 
Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

O DEPUTADO THEODORO MEN
DES, Presidente da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, avocou a seguinte
proposição:
Em 10-4-90

Projeto de Lei n' 4.643/90 ---'- do Poder Exe~
cutivo (Mensagem n' 174, de 1990) - que
"dispõe sobre a Letra de Câmbio e a Nota
Promissória e dá outras providências".

Sala da Comissão', 10 de abril de 1990. 
Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

O Deputado-THEODORO MENDES,
Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, fez a seguinte

Distribuição

Em 12-4-90

AO SR. ADYLSON MOTTA:

Projeto de Lei n' 4.170/89 - do Sr. Fran
cisco Amaral- que "obriga as empresas con
cessionárias de serviços telefônicos a instala
rem, a pedido do usuário e a expensas deste,
aparelhp medidor de impulsos e determina
outras providências".

Projeto de Lei n' 4.792/90 - dO' Poder Exe
cut~vo (!V1ensagem n' 228, de 1990) - que
"cna a Area de Livre Comércio no Município
de Oiapoque, Estado do Amapá, e dá outras
providências" .

AO SR. AGASSIS ALMEIDA:

Projeto de Lei n' 4.619/90- do Poder Exe
cutivo (Mensagem n' 147, de 1990) - que
"dispõe sobre as diretrizes básicas para o Zo
neamento Ecológico-Econômico Nacional e
dá outras pro~idências":

AO SR. ALDO ARANTES:

Projeto de Lei n' 4.102/89 - do Sr. Antô
nio de Jesus - que "dispõe sobre incremento
da piscicultura nas represas, lagos e açudes".

Projeto de Lei n' 4.575/90 - do Poder Exe
cutivo (Mensagem n' 138, de 1990) - que
"dispõe sobre o enquadramento dos servi
dores da extinta Fundação Projeto Rondon,
redistribuídos para órgãos da Administração
Federal direta, autarquias e fundações públi
cas".

AO SR. ANTÓNIO DE JESUS:

Projeto de Lei n' 4.122/89 - do Sr. Fran
cisco Amaral - que "dispõe sobre seguro
de veículos de aluguel ou táxi".

Projeto de Lei n' 4.131/89 - do Sr. Fábio
Feldmann - que "exige autorização prévia
do órgão ambiental para a importação de
substâncias, materiais, produtos e resíduos
que comportem risco para a vida, a qualidade
de vida e para o meio-ambiente".

Projeto de Lei n' 4.137/89 - do Sr. Fran
cisco Amaral - que "autoriza' às empJesas
de transportes coletivos que concederem pas
ses às pessoas que especifica o' desconto da
importância equivalente do Imposto de Ren
da".

Projeto de Lei n' 4.153/89 - do Sr. Victor
Faccioni - que "dispõe sobre a extensão dos
benefícios do Programa de Garantia da Ativi
dade Agropecuária - Proagro, às atividades
agropecuárias e florestais não vinculadas ao
crédito rural".

Projeto de Lei n' 4.172/89 - do Sr. José
Camargo - que "institui o Serviço de Enfer
mâgem nas empresas industriais e comerciais
com mais de 500 empregados".

Projeto de Lei n' 4.208/89 - do Sr. Antô
nio Salim Curiati '- que "obriga as empresas
produtoras de veículos automotores amante·
rem cursos profissionalizantes". .

Projeto de Lei n' 4.236/89 - do Sr. Óco
vani Borges - que "dá nova redação ao arti·
go 65 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de
1960 - Lei Orgânica da Previdl!ncia Sociar'·
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, Projeto de Lei n. 4.254/89 - do Sr. Geo
vani Borges -que "dispõe sobre o acréscimo
de inciso XI ao artigo 411 do Código de Pro
cesso Civil".

Projeto de Lei n· 4.267/89 - do Sr. Ruber
val Pilotto - que "institui para os municípios
compensação financeira pelo resultado da ex
ploração de recursos minerais para fins de
geração de energia elétrica em seus respec
tivos territórios ou zona econômica exclusiva,
e dá outras providências".

Projeto de Lei n. 4.276/89 - do Sr. Elias
Murad - que "c!ispõe sobre a ádvertência
em rótulos e embalagens de alimentos indus
trializados que contenham glúten a fim de
evitar a manifestação da doença celíaca, prin
cipalmente em crianças".

Projeto de Lei n. 4.286/89 - do Sr. Gené
sio Bernardino - que "destina o produto

·.da alienação de imóveis da Previdência Social
à construção, reforma ou instalação de cen-

· tros ou postos de saúde".
Projeto de Lei n· 4.324/89 - do Sr. Inocên

cio Oliveira - que "altera dispositivos da
Lei n: 5.991, de 17 de dezembro de 1973,
que dispõe sobre o controle sanitário do co
mércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos".

Projeto de Lei n· 4.342/89 - do Sr. Edmil
son Valentim-que "concede às pessoas por
tadoras de deficiência física, sensorial ou
mental passe livre em transporte coletivo ur
bano e em'casas de diversão cultural".

Projeto de Lei n. 4.366/89 - do Sr. Hen
rique Eduardo Alves - que "regulamenta
o artigo 143 da Constituição, disciplinando
a obrigatoriedade do serviço militar".

Projeto de Lei n. 4.383/89 - do Senado
· Federal (PLS n· 18/89) - que "define como
crime inafiançável a remarcação de preços
de gêneros alimentícios de qualquer' espécie,
expostos à venda, e dá outras providências" .
(Apenso o PL n· 6.143/85).

Projeto de Lei n. 4.386/89 - do Sr. Ge
raldo Alckmin Filho - que "inclui o Muni
cípio de São Bento do Sapucaí, Estado de
São Paulo, na Área de Proteção Ambiental
da Serra. da Mantiqueira".

Projeto de Lei n. 4.570/89 - do Senado
Federal (PLS n.233/89) -que "regulamenta
o art. 143, §§, 1. e 2., da Constituição, que
dispõe sobre a prestação'de Serviço Alter
nativo ao Serviço Militar Obrigatório".

AO SR. ARNALDO MARTINS:

Projeto de Lei n. 4.786/90- do Poder Exe
cutivo (Mensagem n. 244, de 1990) - que
"altera dispositivos da Lei n· 7.839, de 12

· de out\lbro de 1989, regulamentada pelo De
creto n. 98.813, de 10 de janeiro de 1990,
relativa ao FGTS".

Projeto de Lei n. 4.215/89 - do Senado
Feaeral (PLS n. 86/90) - que "dá nova reda
ção ao inciso V do art. 4· da Lei n· 4.595,
de 31 de dezembro de 1964".

AO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA:

Projeto de Lei n. 4.764/90 - do Sr. Adyl
son Motta - que "dispõe sobre os venci
mentos dos delegados de polícia de carreira, -

,nos termos do art. 241 da Constituição Fede
ral".

AO SR. DIONísIO HAGE:

Projeto de Lei n" 4.312/89 - do Sr. Hermes
Zaneti - que "dispõe sobre o uso de faixa
de freqüência de emergência para as aero~

naves acidentadas e dá outras providências" .

AO SR. ELIÉZER MOREIRA:

Projeto de Lei n" 4.592/90- do Poder Exe
cutivo (Mensagem n" 86, de 1990) - que
"dispõe sobre a Universidade Aberta do Bra
sil e dá outras providências".

AO SR. EVALDO GONÇALVES:

Projeto de Lei n" 4.591/90 - do Poder Exe
cutivo (Mensagem n·82, de 1990) - que "es
tende os benefícios do Montepio Civil da
União aos Ministros do Superior Tribunal de
Justiça e aos Juízes dos Tribunais Regionais
Federais".

A.O SR. FERNANDO SANTANA:

Projeto de Lei n" 4.784/90 - do Poder Exe
cutivo (Mensagem n· 218, de 1990) - que
"dispõe sobre a preservação, organização e
proteção dos acervos documentais privados
dos presidentes da República e dá outras pro
vidências" .

AO SR. GONZAGA PATRIOTA:

Projeto de Lei n. 4.618/90 - do Poder Exe
cutivo (Mensagem n· 143, de 1990) - que
'''altera li Lei n· 5.700, de 1· de setembro de
1971, que dispõe sobre a forma e a apresen
tação dos Símbolos Nacionais".

Projeto de Lei n. 4.620/90 - do Poder Exe
cutivo (MeJ.1sagem n· 168, de 1990) - que
"autoriza a doação do imóvel que mencio
na".

AO SR.HARLAN GADELHA:

Projeto de Lei n· 4.246/89 - do Senado
Federal (PLS n· 94/89) - que "dispõe sobre
a privatização das empresas estatais e dá ou
tras providên'Cias". (Apensos os PL n·'
616/88, 1.457, 1.541, 1.774, 2.397, 2.463,
2.464, 2.465, 3.308 e 4.380, de 1989 e
4.625/90).

AO SR. IBRAHIM ABI-ACKEL:

Projeto de Lei n. 4.337/89 - do Sr. Firmo
de Castro - que "dispõe sobre o cumpri
mento imediato do disposto no parágrafo 2·
do artigo 192 da Constituição Federal".

AO SR. ISMAEL WANDERLEY:

Projeto de Lei n. 4.787/90 - do Poder Exe
cutivo (Mensagem n· 246, de 1990) - que
"autoriza o Instituto de Administração Fi
nanceira da Previdência e Assistência Social
a doar ao Governo do Estado do Rio de Ja
neiro o imóvel que especifica" .

Projeto de Lei n· 4.791/9.0 - do Poder Exe
cutivo (Mensagem n· 249, de 1990) - que
"dispõe sobre a não incidência do imposto
de renda sobre lucros ou dividendos distri
buídos a residentes ou domiciliados no exte- .
rior, doados a instituições sem fins lucrati
vos".

AO SR. JESUS TAJRA:

Projeto de Lei n. 4.551/89 - do Sr. José
Maria Eymael - que "dispõe sobre incen
tivos para proteção do mercado de trabalho
da mulher (inciso XX do artigo 7· da Consti
tuição Fedetal)".

Projeto de Lei n· 4.597/90 - do Sr. Sólon
Borges dos Reis - que "dispõe sobre o crime
de interferir nos sistemas de informática e
dá outras providências".

AO S:R. JOÃO NATAL:

Projeto de Lei 'n· 4.229/89 - do Sr. Theo
doro Mendes - que "dá nova redação ao
inciso VII do artigo 18 da Lei n· 7.839, de
12 de outubro de 1989, que dispõe sobre o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
dá outras providências".

AO SR. JOSÉ DUTRA:

Projeto de Lei u· 4.351/89 - do Poder Exe
cutivo (Mensagem n· 889, de 1989) - que
"concedé pensão especial ao ator José Lew
goy".

ÁO SR. JOSÉ GENOíNO:

Projeto de Lei n" 3.973/89 - do Sr. José
Cos~a - que "estabelece normas para vôo
por Instrumentos na aviação civil e dá outras
providências" (apenso PL n. 3.984/89).

Projeto de Lei n. 4.79O/90~do Poder Exe
cutivo (Mensagem n" 247, de 1990) - que
I'cria Área de Livre Comércio na Vila de
Pacaraima, Município de Boa Vista, Estado
de Roraima, e dá outras providências".

AO SR. JOSÉ GUEDES:

Projeto de Lei n. 4.785/90 - do Poder Exe
cutivo (Mensagem n° 219, de 1990) - que
"cria a Área de Livre Comércio de Guajará
Mirim, no Estado de Rondônia, e dá outras
providências" .

AO SR. JOSÉ,THOMAZ NONÓ:

Projeto de I.,ei n.4.377/89 -do Sr. Hermes
Zaneti - que "altera o parágrafo único do
artigo 1. da Lei n" 7.628, de 13 de novembro
de 1987, que dispõe sobre os preços mímmos
da uva".

AO SR. JUTAHY JÚNIOR:

Projeto de Lei n. 4.588/90 - do Poder Exe
cutivo (Mensagem n. 026, de 1990) - que
"ratifica a existência do Fundo de Desenvol
vimento ~o Ensino Profissional Marítimo".

AO SR. MARCOS FORMIGA:

Projeto de Lei n. 3.955/89 - do Sr. Valdir
Colatto - que "extingue Conselhos de Ad
ministração das empresas de capital aberto
e sociedades de economia mista".

AO SR. MENDES RIBEIRO:

Projeto de Lei n" 4.148/89 - do Sr. Ma
guito Vilela - que "modifica a redação do
artigo 38, alínea e, da Lei n. 4.117, de 27
de agosto de 1962, que institui o Código Bra-

. sileiro de Telecomunicações".



Maio de 1990 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Terça-feira:22 5383

À SRA. MOEMA SÃO THIAGO:

Projeto de Lei n" 4.125/89 - do Sr. José
Costa - que "dispõe sobre O· acesso às bases
de dados da administração pública federal,
direta e indireta, inclusive fundações, empre
sas públicas e sociedades de economia mista,
pelo Congresso Nacional e dá outras provi
dências".

Projeto de Lei n" 4.671/90 - do Poder Exe
cutivo (Mensagem n" 324, de 1990) - que
"dispõe sobre a alienação de bens imóveis
da União e de suas Autarquias, Empresas
Públicas controladas pela União.e Fundações
mantidas pelo Poder Público e dá outras pro
vidências" .

- AO SR. NELSON JOBIM:

Projeto de Lei n" 4.434/89 - do Sr. Antô
nio Carlos Konder Reis - que "autoriza o
repasse, aos Estados e MuniFípios, de percen
tual da arrecadação da taxa de ocupação de
imóveis da União, dispõe sobre foros, taxas
e laudêmios e dá outras providências".

AO SR. NILSON GIBSON:

Projeto de Lei n" 3.971/89 - do Sr. Maluly
Neto - que "dispõe sobre as operações de
Consórcio, fundo mútuo e outras formas asso
ciativas assemelhadas, que. objetivem a aqui
sição de bens de qualquer natureza".

Projeto de Lei n" 4.141189 - do Sr. José
Carlos Coutinho - que "dispõe sobre anún
cios em língua estrangeira".

Projeto de Lei n" 4.169/89 - do Sr. Fran
cisco Am!lral - que "dispõe sobre a revoga
ção da alínea a, do artigo 51 da Lei n" 4.117,
de 27 de agosto de 1962 - Código Brasileiro
de Telecomunicações".

Projeto de Lei n" 4.675/90 - do Sr. Oswal
do Lima Filho - que "dispõe sobre a comple
mentação de aposentadoria de ferroviários
e dá outras providências".

AO SR. OSCAR CORRÊA:

Projeto de Lei n" 4.084/89 - do Sr. Nelson
Jobim - que "discipfina o artigo 100 da
Constituição Federal, dispondo sobre crédi
tos alimentícios".

AO SR. OSVALDO MACEDO:

Projeto de Lei n" 4.361189 - do Sr. Luiz
Henrique -que "institui contribuição social,
altera a Lei n" 7.646, de 18 de dezembro de
19.87 - Lei de "Software", e dá outras provi
dências".

AO SR. PAES LANDIM:

Projeto de Lei n" 4.586/90 - do PoderExe
cutivo (Mensagem n" 950, de 1989 - que
"dispõe sobre o transporte multimodal de
carga e dá outras providências".

AO SR. ROBERT.O FREIRE:

Projeto de Lei n" 4.590/90 - do Poder Exe
cutivo (Mlnsagem n" 66, de 1990) - que
."autoriza a Petróleo Brasileiro S.A. - Petli:o
brás, a transferir bens de ·sua propriedade

.para outras pessoas jurídicas da Administra-
ção direta e indireta". .

AO SR. SÍLVIO ABREU:

Projeto de Lei n" 4.027/89 - do Sr. Luiz
Henrique - que "cria o Conselho Nacional
de Fiscalização da Transferência de Recursos
Tributários da União para os Municípios e
dá outras providências".

Sala da Comissão, 12 de abril de 1990. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

O Deputado THEODORO MENDES,
Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, fez a seguinte

Distribuição

Em 16-4-90
AO SR. ANTÔNIO DE JESUS:
Projeto de Lei n" 4.261/89 - do Sr. Amaral

Netto - que "dispõe sobre a validade do
passaporte comum".

Projeto de Lei n" 4.397/89 - do Sr. Victor
Faccioni - que "acrescenta parágrafo ao art.
315 do Decreto-Lei n" 3.689, de 3 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal, dispon
do sobre a fundamentação do despacho para
a prisão preventiva obrigatória, nos casos que
menciona".

AO SR. ARNALDO MORAES:
Projeto de Decreto Legislativo n. 58/89 

do Sr. Onofre Corrêa - que "dispõe sobre
a realização de plebiscito para criação de no
vo Estado".

AO SR. HORÁCIO FERRAZ:
Projeto de Lei n" 4.(j48/9O - do Tribunal

Superior do Trabalho - que "altera a com
posição e a organização interna do Tribunal
Regional do Trabalho da 5' Região, cria car
gos e dá outras providências".

Recurso quanto ao arquivamento do Proje
to de Lei n· 2.521, de 1989 - do Sr. José
Egreja - que "cria o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço do Trabalhador Rural

-FGTS-TR".
AO SR. IBRAHIM ABI-ACKEL:
Projeto de Lei n" 4.783/90 - do Poder Exe

cutivo (Mensagem n. 145/90) - que "intro
duz, no Código Penal, Título relativo aos cri
mes contra o Estado Democrático e a Huma
nidade, revoga a Lei de Segurança Nacional
e dá outras providências".

Projeto de Lei Complementar n· 212/89 
do Sr. Adylson Motta - que "dispõe sobre
a aposentadoria do funcionário policial civil,
nos termos do art. 40 e parágrafo 1. da Consti
tuição Federal".

AO SR. JAIRO CARNEIRO:
Projeto de Decreto Legislativo n. 174/90

- do Senado Federal (PDS n. 47/89) - que
"dispõe sobre a remuneração dos Ministros
de Estado" (apenso o Projeto de Decreto
Legislativo n" 139/89). .

AO SR. JOÃO NATAL:
PrOjeto de Lei n. 4.320/89 --:- do Sr. ~osé

,Teixeira - que '.'estabelece normas relatlva~

às eleições e às leis orgânicas dos novos Mum-
cípios". .
. -AO 'SR. JOAQUIM HAICKEL:

Projeto de Decreto Legislativo n· 175/90
-da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-

municação e Informática (Mensagem n. 354,
de 1989) - que "aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Clube de Palmas Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de PalmllS, Estado do Paraná".

AO SR. JORGE ARBAGE:
Consulta S/N./90 - do Sr. Presidente da

Câmara dos Deputados - que "solicita o
pronunciamento da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação quanto à constitu
cionalidade de aplicação na Casado instituto
do acesso ou de ascensão funcional".

Consulta S/N./90 - do Sr. Presidente da
Câmara dos Deputados - que "enfaminha .
requerimento do Sr. Deputado Daso Coim
bra, com fundamento' no art. 54, § 1., do
Regimento Interno que o parecer ao PL n.
3.637/89, pela inconstitucionalidade, seja
submetido a Plenário, por não ter sido mani
festamente expressa naquele parecer, em vir
tude de estar apensado ao PL n· 1.785/89".

Consulta S/N./90 - do Sr. Presidente da
Câmara dos Deputados - que "encaminha
requerimento do Sr. Deputado Daso Coim
bra, com fundamento no art. 54, § 1., do
Regiménto Interno que o parecer ao PL n.
3.528/89, pela inconstitucionalidade, seja
submetido a Plenário, por não ter sido mani
festamente expressa naquele parecer, em vir
tude de estar apensado ao PL n· 3.314/89".

Consulta S/N./90 - do Sr. Presidente da
Câmara dos Deputados - que "submete à
consideração da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação indagação do Depu
tado Gumercindo Milhomem a respeito do .
alcance das disposições contidas no art. 223
da Constituição Federal no tocante aos atos'
de concessão de TV a cabo".

Consulta S/N·/9O - do Sr. Presidente da
Câmara dos Deputados - que "encaminha
requerimento do Sr. Victor Faccioni para que
o parecer pela inconstitucionalidade, emitido
sobre o Projeto de Lei n. 4.158/89, seja sub
metido a Plenário, uma ez que, por estar
apensado ao de n· 3.621189, não tenha havido
manifestação' expressa sobre o referido pro~

jeto". .
AO SR. JOSÉ DUTRA: .
Emenda do Senado ao Projeto de Lei n.

3.737-B/89, que "reorganiza o sistema de ad
ministração das receitas federais e dá outras
providências""

AO SR. MARIO ASSAD:
Emendas do Senado ao Projeto de Lei n•.

191-D175 - que "dá nova redação ao pará
grafo único do art. 1. da Lei n. 5.802, de
11 de setembro de 1972, que dispõe sobre
a inscrição em prova de habilitação à livre-do;
cência, e determina outras providências~'.

AO SR. MESSIAS GÓIS:
Projeto de Lei n. 308/88 - do Poder Exe

cutivo (Mensagem n· 752, de 1987) - que
"institui o Imposto sobre Ganhos de Capital"
(apenso o Projeto deLein· 3.558/89).

Projeto de Lei n· 309/88 - do Poder Exe
cutivo (Mensagem n. 753, de 1987) - que

:"dispõe sobre a tributação de rendimentos
de capital e dá outras providências".
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Projeto de Lei nO 310/88 - do Poder Exe-~
cutivo (Mensagem nO 754, de 1987) -:. que
"cria o Imposto sobre a Fortuna".

Projeto de Lei Complementar nO 204k'l9 
do'Sr. Nelson Jobim - que "possibilita afas
tamento de magistrados no exercício da presi
dência dos Tribunais Regionais Eleitorais e
de Correged'oria Regional Eleitoral".

Projeto de Lei Complementar nO 209/89 
do Sr. Mendes Ribeiro - que "acrescenta
inciso ao art. 73 da Lei Complementar nO
60, de 6 de outubro de 1989, que possibilita
afastamento de magistrados dirigentes de
classe" (apenso o Projeto de Lei Comple
mentar no'2I.l/89).

AO SR. NELSON JOBIM:
P~ojetode Lei nO 4.788/90 - do Poder Exe

cutivo (Mensagem nO 340/90) - que "define
crimes contra a administração tributária, de
abuso do poder econômico e dá outras provi
dências" (apensos os Projetos de Lei nOS
4.820, 4.821 e 4.835, d~ 1990). . .

Projeto de Decreto Legislativo nO 173/90
- da Comissão Mista - que "disciplina as
relações jurídicas decorrentes da adoção da
Medida Provisória nO 91, de 29 de setembro
de 1989, que dispõe' sobre o reajuste dos be
nefícios de prestação continuada mantidos
pela Previdência Social".

AO SR. NEY LOPES:
Projeto de Lei nO 4.028/89 - do Sr. Jorge

Leite - que "dispõe sobre a propaganda elei
toral".

Projeto de Lei nO 4.145/89 - do Sr. Antô
nio Salim Curiati - que "revoga dispositivos
da Lei nO 7.773, de 8 de junho de 1989, para
extinguir o horário gratuito destinado à pro
paganda eleitoral no rádio e televisão".

Projeto de Lei nO 4.269/89 - do SI. Felipe
Mendes - que "concede anistia de débitos
de multas eleitorais e dá outras providên-
cias". .'

Projeto de Lei nO 4.567/89 - do Senado
Federal (PLS nO 303/89) - que "dispõe sobre
a transferência de título eleitoral" (apensos
os Projetos de Lei n'S 3.322 e 4.334, de 1989). '

AO SR. NILSON GIBSON:
Projeto de Lei nO 4.352/89 - do Poder Exe

cutivo (Mensagem nO 888/89) - que "dispõe
sobre a pensão especial aos ex-combatentes
da Segunda Guerra Mundial e a seus depen
dentes" (apensos os Projetos de Lei nOS 555,
1.221 e 1.245, de 1988, e 2.714, 3.136, 3.553,
3.674, 3.884, 4.042, 4.154, 4.290, 4.479 e _
4.487, de 1989, e 4.610 e 4.~50, de,199O):

AO SR. OSCAR CORREA:
Projeto de Lei nO 4.819/90 - do Ministério

Público da União (Mensagem nO 2/90) - que
"cria cargos de Procuradores do Trabalho de
2' Categoria, cargos efetivos e em comissão,
e dá outras providências, no âmbito do Minis
tério Público do Trabalho".

AO SR. PAES LANDIM:
Projeto de Lei nO 4.572/90 - do Superior

Tribunal Militar (Mensagem nO 3/89) - que
"organiza a Justiça Militar da União e regula
o funcionamento de seus Serviços Auxilia
r_es". '

AO SR. PLÍNIO MARTINS:
Projeto de Lei n" 4.580/90 - do Senado

Federal (PLS n9 155/89) - que "dispõe sobre
a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa, define sua partici
pação nos ganhos econômicos resultantes da
produtividade do trabalho, para os efeitos
do § 49 do art. 218 da Constituiçao e dá outras
providências" (apensos os Projetos de Lei
nOs 927/83, 6.245/85, 1.013, 1.058, 1.090,
1.226, 1.336, 1.383, 1.392, de 1988, e 1.657,
1.634, 2.009, 2.360, 2.381, 2.382, 2.428,
2.624, 3.374, 3.498, 3.576, 3.874, 4.222 e
4.369, de 1989).

AO SR. RENATO VIANNA:
Projeto de Lei n' 4.818/90 - do Ministério

Público da União (Mensagem n' 1190) - que
"cria cargos de Procuradores do Trabalho de
2' Categoria, cargos efetivos e em comissão,
e dá outras providências, no âmbito do Minis
tério Público do Trabalho".

AO SR. SIGMARINGÂSEIXAS:
Projeto de Lei n' 4.823/90 - do Tribunal

de Justiça do Distrito Federal e dos Terri
tórios - que "cria o Juizado Especial para
julgamento de causas cíveis de menor com
plexidade e de infrações penais de menor pb
der ofensivo no âmbito da Organização Judi
ciária do Distrito Federal e dos Territórios,
e dá outras providências".

Sala da Comissão, 16 de abril de 1990. 
Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

O Deputado THEODORO MENDES,
Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, fez a seguinte

Distribuição

Em 17-4-90
AO SR. ADOLFO OLIVEIRA:
Projeto de Lei n' 4.193/89 - do SI. José

Santana de Vasconcellos - que "altera a re
dação do artigo 136 da Consolidação das Leis
da Previdência Social, estabelecendo que as
parcelas in natura pagas pela empresa não
integram o salário-de-contribuição e revoga
o parágrafo único do artigo 1° da Lei n' 7.787,
de 30 de junho de 1989".

AO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA:
Projeto de Lei n' 3.916/89 - do SI. Paulo

Ramos - que "dispõe sobre a revogação do
Decreto n' 15.777, de 6 de novembro de 192"
que aprova e manda executar o Regulamento
do Registro Geral da Polícia, e determina
outras providências".

AO SR. CARLOS VINAGRE:
Projeto de Lei n' 4.005/89 - do SI. Ni(son

Gibson - que "institui as Varas Agrárias
e dá outras providências".

AO SR. EVALDO GONÇALVES:
Projeto de Lei n' 4.314/89 - do Sr. Hélio

Rosas - que "concede anistia aos que foram
punidos por participarem de movimentos po
líticos" (apenso? PL nO 4.429/89l.

AO SR. JOSE DUTRA:
Projeto de Lei nO 4.048/89 - do SI. Mau

rício Fruet - que "dá nova redação ao pará
grafo único do artigo 610 do Código de Pro
cesso Penal".

AO SR. JOSÉ GENOÍNO:
Projeto de Lei n' 4.033/89 - do Sr. Del

Bosco Amaral - que "cria, na 2' Região
da Justiça do Trabalho, no Estado de São
Paulo, as Juntas de Conciliação e Julgamento
de São Vicente (I' e 2') e determina outras
providências". '

Projeto de Lei n' 4.072/89 - do Sr. Fran
cisco Amaral - que "cria a Junta de Conci
liação e Julgamento de Passa Quatro, Estado
de Minas Gerais".

Projeto de Lei n' 4.073/89 - do SI. Fran
cisco Amaral - que "desvincula Passa Qua
tro da Junta de Conciliação e Julgamento de
Caxambu, no Estado de Minas Gerais".

Projeto de Lei n' 4.076/89 - do Sr. Uldu
rico Pinto - que "dispõe sobre a criação
de uma Junta de Conciliação e Julgamento
da Justiça do Trabalho no Município de Tei
xeira de Freitas, no Estado da Bahia, e deter-
mina outras providências". .

AOSR. JOSÉ THOMAZ NONÓ:
Projeto de Lei nO 4.093/89 - do Sr. Ismael

Wanderley - que "substitui a prisão por ser
viços à comunidade, nos crimes penalizados
até um ano". .

Projeto de Lei n' 4.265/89 - do Sr. Paulo
Mourão - que "considera crime a condução
de veíçulo nas condições que especifica e dá
outras providências".

AO SR. NILSON GIBSON:
Projeto de Lei n' 4.759/90 - do Ministério

Público da União (Mensagem nO 003/90) 
qlle "dispõe sobre a criação das Procurado
rias dÇl República nos Estados de Roraima
e Amapá e dá outras providências".

Projeto de Decreto Legislativo nO 133/89
..,.., da Çomissã.o de Relações Exteriores
(Mensagem n' 453/89-PE) - que "aprova o
texto do Acordo de Cooperação Cultural en
tre o Governo .da República Federativa do
Brasil e p Governo cj.aRepública Popular de
Moçambique, celebrado em Maputo, a 10 de
junho de 1989".

AO SR. OSVALPO MACEDO:
Projeto de Lei n' 4.283/89 -'- do Sr. Jones

Santos Neves - que "autoriza a criação de
empresas comunitárias".

Sala da Comissão, 17 de abril de 1990. 
Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

O Deputado THEODORO MENDES,
Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, fez a seguinte

Distribuição

Em 27-4-90
AO SR. AI,.DO ARANTES:

.Projeto de Lei nO 3.992/89 - do Sr. Oswal
do Lima Filho - que "proíbe que funcio
O-ários públi~os OÇupem cargos em empresas
privadas que especifica, durante 4 anos após
o término das suas funções".'

AO SR. FRANCISCO BENJAMIM:
Projeto de Lei nO 3.925/89 - do Sr. Santi

nho Furtado - que "institui a Loteria Zooló
gica e dá outras providências".

AO SR. GASTONE RIGHI:
Projeto'de Lei nO 4.079/89 - do Sr. Geo

vani Borges - que "dispensa de emolumen-.
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tos e multas o registro de nascimento extem
porâneo, para o~ fins que especifica".

AO SR. JOSE DUTRA:
Projeto de Lei n' 3.914/89 - do Sr. Paulo

Ramos - que "dispõe sobre reuniões oficiais
de trabalho do Presidente da República e de
tl,\IDIi!1~ outms providências".

AO SR. JOSE GENOÍNO:
Projeto de Lei n' 3.982/89 - do Sr. Antô

nio Salim Curiati - que "dispõe sobre res
ponsabilidade do Executivo em atividades
administrativas" .

AO SR. NILSON GIBSON:
Projeto de 'Lei n' 3.892/89'- do Sr. Geo

vani Borges - que "altera a redação do pará
grafo 2' do art. 213 da Lei n' 6.015, de 31
de dezembro de 1973, que dispõe sobre os
registros públicos"..

Projeto de Lei n' 3.899/89 - do Sr. Prisco
Viana - que "acrescenta parágrafo 2' ao art.
21 da Lei n' 7.805, de 18 de julho de 1989,
que altera o .Decreto-Lei n' 227, de 28 de
fevereiro de 1967, cria o regime de permissão
de lavra garimpeira, extingue o regime de
matrícula, e dá outras providências".

AO SR. SIGMARINGA SEIXAS:
Projeto de Lei n' 4.047/89 - do Sr. Mau

rício Fruet - que "dá nova redação ao art.
554 do Código de Processo Civil".

Sala da Comissão, 27 de abril de 1990. 
Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

O Deputado THEODORO MENDES,
Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, fez a seguinte

Distribuição

Em 30-4-90
AO SR. ADYLSON MOTTA:
Projeto de' Lei n' 3.980/89 - do Sr. Paulo

Zarzur - qué' "regulamenta a profissão de
Técnico de Enfermagem e dá outras provi
dências".

Projeto de Lei n' 4.008/89 - do Sr. Hélio
Rosas - que "dispõe sobre a periodicidade
dos exames médicos dos motoristas de ôni
bus",

AO SR. ALDO ARANTES:
Projeto de Lei n' 4.023/89 - do Sr. Paulo

Zarzur - que "altera a redação de' dispo
sitivo da Lei n' 1.711, de 27 de outubro de
1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União".

AO SR. ARNALDO MORAES:
Projeto de Lei n' 3.929/89 - do Sr. Fábio

Feldmann - que "dispõe sobre o abate de
animais destinados ao consumo".

A SRA. BETH AZIZE:
Projeto de Lei n' 3.998/89 - do Sr. Álvaro

Valle -que "dispõe sobre ocupantes de car
gos ou funções com acesso a informações pri
vilegiadas".

AO SR. ELIÉZER MOREIRA:
Projeto de Lei n' 4.050/89 - do Sr, Geo

vani Borges:..... que "acrescenta parágrafo 2'
ao art. 482 da Consolidação das Leis do Tra
balho".

AO SR, GASTONE RIGHI:
Projeto de Lei n' 4.094/89 - do Sr. Ismael

Wanderley - que "dispõe sobre a indeni
zação da empregada gestante".

AO SR. GERSON PERES:
Projeto de Lei n' 4.067/89 - <:lo Sr. Eraldo

Trindade - que "dispõe sobre o aproveita
mento e comercialização da fauna acompa
nhante, pelas empresas e autônomos permis
sionários, da pesca de arrasto no Brasil".

AO SR. GONZAGA PATRIOTA:
Projeto de Lei n' 4.078/89 - do Sr. Airton

Cordeiro - que "regula o exercício da profis
são de Despachante de Trânsito".

AO SR. HARLAN GADELHA:
Projeto de Lei n' 3.913/89 - do Sr. Carlos

Cardinal - que "dispõe sobre a regulamen
tação da profissão de Piloto Agrícola".

AO SR IBRAHIM ABI-ÁCKEL:
Projeto de Lei n' 4.043/89 -do Sr. Rosário

Congro Neto - que "dispõe sobre trechos
de rodovias e ferrovias dos sistemas rodo
viário e ferroviário do ptano Nacional de Via
ção que cruzam o perímetro urbano das cida
des".

AO SR. JESUALDO CAVALCANTI:
Projeto de Lei n' 4.068/89 - do Sr. Adhe

mar de Barros Filho - "dispõe sobre o plan
tio de árvores ao longo das faixas de arbori
zação das rodovias e ferrovias brasileiras e
dá outras providências".

AO SR. JORGE ARBAGE:
Projeto de Lei n' 4.092/89 - do Sr. Ismael

Wanderley - que "altera os incisos do art.
130 da Consolidação das Leis do Trabalho".

AO SR. JORGE HAGE:
Projeto de Lei n' 3.946/89 -do Sr. Osmar

Leitão - que "veda a dispensa no curso de
reclamação trabalhista, ressalvadas as hipó
teses que menciona".

AO SR. JOSÉ MARIA EYMAEL:
Projeto de Lei n' 3.895/89 - do Sr. Wal

deck Omelas - que "altera a Relação Des
critiva das Ferrovias do Plano Nacional de
Viação, aprovado pela Lei n' 5.917, de 10
de setembro de 1973".

Projeto de Lei n' 4.020/89 - do Sr. Victor
Faccioni - que "dispõe sobre a participação
com recursos da União no capital de órgãos
públicos de desenvolvimento regional".

AO SR. JOSÉ THOMAZ NONÓ:
Projeto de Lei n' 4.045/89 - do Sr. Paulo

Zarzur - que "introduz alterações na Lei
n' 1.711, de 28 de outubro de 1952- Estatuto
dos'Funcionários Públicos Civis da União".

AO SR. JUTAHY JÚNIOR:
Projeto de Lei n' 3:940/89 - do Senado

Federal (PLS n'205/89) - que "assegura ao
marido o direito à percepção de pensão por
morte da mulher funcionária nos casos que
menciona".

AO SR. LÉLIO SOUZA:
Projeto de Lei n' 4.034/89-do Sr. Gerson

Marcondes -:- que "dispõe sobre a isenção
de IPI a pequenos e médios produtores ru
rais, na aquisição de tratores e implementas
e dá outras providências"'. .

Projeto de Lei n' 4.096/89 - do Sr. Ismael
Wanderley - que "disciplina a irredutibi
lidade do salário do trabalhador".

AO SR. LEOPOLDO SOUZA:
Projeto de Lei n' 4.003/89 - do Sr. Osval

do Bender - que "concede aposentadoria
especial aos portadores de deficiência física" .

Projeto de Lei n' 4.302/89 - do Sr. Luiz
Gushiken - que "altera a redação do art.
580 da Consolidação das Leis do Trabalho,
apro>,<qda pelo Decreto-Lei n' 5.452, dei l'
de maio de 1943". .

AO SR. LYSÂNEAS MACIEL: i
Projeto de Lei n° 4.070/89 - do Sr. Paulo

Ramos - que "dispõe sobre transmissão de
TV e rádio das sessões parlamentares e detrr-
mina outras providências". ,

AO SR. MARCOS FORMIGA:
Projeto de Lei n' 3.972/89 -do Sr. Eurico

Ribeiro - que "dispõe sobre as operçaões
de fomento comercial (factoring)".

AO SR. MÁRIO ASSAD:
Projeto de Lei n' 3.905/89 ---'- do Sr. José

Teixeira - que "altera o art. 14 da Lei n'
7.713, de 22 de dezembro de 1988, que altera
a legislação do Imposto de renda e dá outras
providências" .

AO SR. MESSIAS GÓIS:
Projeto de Lei n" 3.887/89 - do Sr. Edi

valdo Motta - que "assegura a percepção
do adicional de insalubridade aos jornalistas
da categoria que especifica".

Projeto de Lei n' 4.031189 - do Sr. Max
Rosenmann - que "dispõe sobre o salário
mínimo profissional do advogado e dá outras
providências" .

Projeto de Lei n' 4.311189 -do Sr. Evaldo
Gonçalves - que "institui o Programa de
Apoio ao Pequeno Garimpeiro da Paraíba
e dá outras providências".

AO SR. NILSON GIBSON:
Projeto de Lei n' 3.878/89-do Sr. Rosário

Congro Neto - que "inclui na Relação Des
critiva das Rodovias do Sistema Rodoviário
Federal do Plano Nacional de Viação a liga
ção Três Lagoas-Brasilândia-Bata
guassu".

Projeto de Lei n' 3.880/89 - do Sr. Arnal
do Faria de Sá - que "introduz alterações
na Lei n' 7.787, de 30 de junho de 1989,
que dispõe sobre alterações na legislação de
custeio da Previdência Social".

Projeto de Lei n' 3.882/89 - da SI' Sandra
Cavalcanti - que "cria os CCR'-':' Certifi
cados de Créditos a Receber, e dá outras
providências".

AO SR. OSVALDO MACEDO:
Projeto de Lei n' 3.902/89 - do Sr. Daso

Coimbra - que "altera a redação do § l'
do art. 239 da Consolidação das Leis do Tra-
balho". '

Projeto de Lei n' 4.089/89-do Sr. Denisar
Arneiro - que "reduz em cinqüenta por cen
to as tarifas da energia elétrica fornecida ao
Município de Angra dos Reis, sede da única
Usina Nuclear do País".

AO SR. ROBERTO JEFFERSON:
Projeto de Lei n' 4.097/89 - do Sr, Ismael

Wanderley - que '~atribui ônus fiscal aos
aluguéis residenciais pagos por pessoas jurídi
cas como salário indireto".

Projeto de Lei n' 4.098/89 - do Sr. Ismael
Wanderley - que "integra à renda, para efei
to fiscal, os cartões de crédito recebidos como
salários indiretos".
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AO SR. RENATO VIANNA:
Projeto de Lei n? 3.921189 - do Sr. Firmo

de Castro -que "institui a atualização mone
tária dos recursos orçamentários do Fundo
de Investimentos da Amazônia - Finam,
Fundo de Investimentos do Nordeste - Fi
nor e do Fundo de Investimentos Setoriais
- Fiset; fixa a taxa de sua administração
pelos bancos operadores e dá outras provi
dências".

Projeto de Lei n' 4.065/89 - do Sr. Renan
Calheiros - que "dispõe sobre o tabelamen
to de preços dos produtos que compõem a
cesta básica do trabalhador".

Projeto de Lei n' 4.313/89-do Sr. Hermes
Zaneti - que "dispõe sobre a aplicação de
recursos orçamentários no mercado financei
ro nas condições que especifica".

AO SR. SILVIO ABREU:
Projeto de Lei n' 4.054/89 - do Sr. Jonas

Pinheiro - que "dispõe sobre a transferência
de bens patrimoniais para o Instituto Nacio
nal de Colonização e Reforma Agrária 
Incra".

AO SR. STÉLIO DIAS:
Projeto de Lei n? 4.091/89 - do Sr. Ismael

Wanderley - que "dispõe sobre isenção tri
butária a empresas que financiem o ensino
básico dos dependentes de seus emprega-

..dos".

AO SR. UBIRATAN AGUIAR:
Projeto de Lei n' 3.988/89 - do Sr. Osmar

Leitão - que "determina providências nos
casos de recusa de anotação da Carteira de
Trabalho e Previdência Social, conforme pas
sam a dispor os arts. 29 e 53 do Decreto-Lei
no 5.452, de 1° de maio de 1943 - Conso
lidação das Leis do Trabalho - CLT".

Sala da Comissão, 30 de abril de 1990. 
Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR,

MEIO AMBIENTE E MINORIAS

O Senhor Deputado ADOLFO OLIVEI
RA, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias fez
a seguinte

Distribuição

Em 2J-5-90
AO SR. GERALDO ALCKMIN FILBo:

Projeto de Lei no 2560/89 - Do Sr. Depu
tado Uldurido Pinto - "Dispõe sobre a apre
sentação de re.ceituário agronômico para ob
tenção de financiamento agrícola e dá outras

.providências".

AO SR. MALULY NETO
Projeto de'Lei n' 2.287/89 - Do Sr. Depu

tado Carlos Cardinal - "Veda o corte de
fornecimento de água por falta de pagamen
to".

Sala da Comissão, 21 de maio de 1990.
- Inadí Lima C. da Silveira, Secretária.

COMISSÃO DE FINANÇAS

ETRmUTAçÃO

Distribuição n' 14/90

Efetuada pelo Sr. Presidente Deputado
FRANCISCO DORNELLES:
Em 21-5-90

AO SR. ARNALDO PRIETO:
01. Projeto de Lei no 4.788-Al90 - "De

fine crimes contra a administração tributária,
de abuso do poder econômico e dá outras
providências." Autor: Poder Executivo.

AO SR. FERNANDO BEZERRA COE
LHO:

1. Projeto de Lei n' 994/88 (em apenso
os PL noS 1.846/89 e 4.220/89) - "Dispõe
sobre a gratificação natalina dos aposentados
e pensionistas da Previdência Social." Autor:
Deputado Floriceno Paixão.

2. Projeto de Lei no 1.027/88 (em apenso
os PL nos 1.379/88, 1.860/89, 1.869/89,
2.377/89, 2.391/89, 2.442/89, 1.860/89,
1.869/89,4.944/90 e 4.978/90) - "Dispõe so
bre o cálculo dos benefícios de prestação con
tinuada da Previdência Social." Autor: De
putado Floriceno Paixão.

3. Projeto de Lei no 2.373/89 - "Faculta
a inscrição dos prefeitos municipais na Previ
dência Social e dá outras providências." Au
tor: Deputado Theodoro Mendes.

4. Projeto de Lei n' 2.559/89 - "Acres
centa parágrafo ao artigo 69 da Lei no 3.807,
de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da
Previdência SociaL" Autor: Deputado Uldu
rico Pinto.

5. Projeto de Lei no 2.666/89 - "Dá nova
redação ao parágrafo I' do artigo 24 da Lei
no 3.807, de 26 de agosto de 1960-Lei Orgâ
nica da Previdência Social." Autor: Depu
tado Doreto Campanari.

6. Projeto de Lei n' 2.910/89 - "Dá nova
redação ao parágrafo 1° do artigo 6° da Lei
no 5.890, de 8 de junho de 1973 que alterou
a Lei Orgânica da Previdência Social." Au
tor: Deputado Eduardo Siqueira Campos.

7. Projeto de Lei n9 3.148/89 (em apenso
o PL n9 3.987/89) - "Dá nova redação ao
artigo 33 da Lei no 3.807, de 26 de agosto
de 1960 - Lei Orgânica da Previdência So
ciaL" Autor: Deputado Francisco Küster.

8. Projeto de Lei n9 3.257/89 - "Dispõe
sobre assistência social ao menor carente."
Autor: Deputado Francisco Amaral.

Brasília, 21 de maio de 1990. - Maria Lin
da Guimarães, Secretária.

REDISTRmmçÃO DE PROJETO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

O Deputado THEODORO MENDES,
Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, fez a seguinte

Redistribuição

Em 29-3-90
AO SR. AGASSIZ ALMEIDA:
Projeto de Lei n' 1.574/89 (apenso o Proje

to de Lei n? 2.956, de 1989) - do Sr. Jorge
Arbage - que "dispõe sobre a proteção à
empresa brasileira (art. 17, inciso I, da Cons
tituição). "

AO SR. ALOYSIO CHAVES:
Projeto de Lei Complementar n' 29/88

(apensos os Projetos de Lei Complementar
nOs 67 e 206, de 1989) - do Sr. Lúcio Alcân
tara - que "dispõe sobre a elaboração, reda
ção, alteração e consolidação das leis, e deter
mina outras providências."

Projeto de Lei Complementar no 123/89 
do Sr. Koyu Iha - que "disciplina a elabora
ção, redação, alteração e consolidação das
leis e atos normativos, nos termos do art.
59, parágrafo único, da Constituição."

AO SR. CARLOS VINAGRE:
Projeto de Lei n' 3.942/89 - do Senado

Federal (PLS n' 25/89) - que dispõe sobre
aconcessão de bolsas de iniciação ao trabalho
a menores assistidos e dá outras providên
cias."

AO SR. HARLAN GADELHA:
Projeto de Lei n' 3.317/89 - do Sr. José

Genoíno - que "revoga o art. 29 do Decre
to-lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967, que
cria as Divisões de Segurança e Informações
nos Ministérios Civis."

Projeto'de Lei no 3.657/89 - do Sr. Paulo
Delgado -que "dispõe sobre a extinção pro
gressiva dos manicômios e sua substituição
por outros recursos assistenciais e regulamen
ta a internação psiquiátrica compulsória."

AO SR. IBRAHIM ABI-ACKEL:
Projeto de Lei Complementar no 56/89 

do Sr. Ruy Nedel - que "regula o direito
de greve do servidor público civil, na confor
midade do disposto no art. 37,'inciso VII,
da Constituição Federal."

AO SR. JOSÉ GENOÍNO:
Projeto de Lei Legislativo n' 89/89 - do

Senado Federal- (PDS n' 7/89) -que "dis
ciplina as relações jurídicas que menciona."

AO SR. MARCOS FORMIGA:
Projeto de Lei n° 3.865/89 - do Sr. Fran

cisco Dornelles - que "altera a Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre
'as sociedades por ações."

AO SR. SÍLVIO ABREU:
Projeto de Lei no 3.740/89 - do Poder Exe

cutivo (Mensagem n9 580, de 1989) - que
"autoriza a Siderurgia Brasileira S.A. - SI
DERBRÁS a ratificar assembléias gerais da
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A 
USIMINAS e dá outras providências."

Sala da Comissão, em 29 de março de
1990. - Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secre
tário.
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AO SR. FERNANDO SANTANA:
Projeto de Lei n' 217/87 -do Senado'Fede
ral (PLS n' 27/87) - que "dispõe sobre a
reposição florestal obrigatória, e dá outras
providências".

Em 27-4-90
AO SR. ADYLSON MOTTA:
Projeto de Lei n° 1.517/89 - do Sr. Rosário
Congro Neto - que "autoriza a alienação
de imóveis da Rede Ferroviária Federal S/A,
situados na cidade de Três Lagoas, Estado
de Mato Grosso do Sul".
AO SR. AGRIPINO DE OLIVEIRA LI
MA:
Projeto de Lei n° 3.600/89 - do Sr. Erico
Pegoraro - que "dispõe sobre a exigência
de certificado de quitação com a Previdência
Social para a concessão e renovação de explo
ração de serviços de radiodifusão".

AO SR. ALOYSIO CHAVES:
Projeto de Lei n" 1.825/89 - do Sr. Nilson
Gibson - que "acrescenta parágrafo 3' ao
art. 181 do Decreto-Lei n" 5.452, de l' de
maio de 1943 - Consolidação das Leis do
Trabalho".
Projeto de Lei n" 3.688/89 - do Sr. Geovani
Borges - que "acrescenta parágrafo ao art.
3' da Lei n° 3.807, de 26 de agosto de 1960
- Lei Orgânica da Previdência Social".
Projeto de Lei n' 3.805/98 - do Senado Fe
deral (PLS n' 30/89) - que "dispõe sobre
a gratificaçaõ natalina do aposentado e pen
sionista, e dá outras providências".

AO SR. ANTÔNIO DE JESUS:
Projeto de Lei n' 1.352/88 - do Sr. José
Yunes - que "dispõe sobre a inclusão da
disciplina "Constituição da República Fede
rativa do Brasil" nos. currículos escolares de
1° e 2' graus". (apensos Projetos de Lei n"
1.896 e 3.259, de 1989).

AO SR. ARNALDO MARTINS:
Projeto de Lei n' 1.549/89 - do Sr. Jorge
Arbage -:- que "dispõe sobre a responsabi
lidade patrimonial pela prática de delitos (ar
tigo 5', item LVIII, da Constituição)" (apen
so o Projeto de Lei n' 2.414/89).

AO SR. ARNALDO MORAES:
Projeto de Lei n' 3.690/89 - do Sr. Hélio
Rosas - que "dá nova redação ao art. 58
da Consolidação das Leis do Trabalho".
Â SRA. BETH AZIZE:
Projeto de Lei n' 2.216/89 - do Sr. Jorge

Leite - que "dispõe sobre o Pólo Petroquí
mico de Itaguaí".

AO SR. CARLOS VINAGRE:
Projeto de Lei n' 679/88 - do Sr. Antônio
Salim Curiati - que "acrescenta novo pará
grafo ao art. 240 da Lei n' 4.737, de 15 de
julho de 1965, que institui o Código Elei
toral".

AO SR. EGÍDIO FERREIRA LIMA:
Projeto de Lei n" 1.919/89 ~ do Sr. Leonel

Júlio - que "estabelece a dosimetria penal
para o tráfico de drogas com efeitos tóxicos,
entorpecentes e alienantes que criem depen
dência psíquica e dá outras providências".

Redistribuição

AO SR. NILSON GIBSON:
Projeto de Lei n" 1.006/88 - do Sr. Paulo

Paim - que "dispõe sobre salário-família e
dá outras providências."

Projeto de Lei n" 2.590/89 - do Sr. Theo
doro Mendes - que "introduz alteração na
Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei
Orgânica da Previdência Social."

AO SR. PAES LANDIM:
Projeto de Decreto Legislativo n' 120/89

- do Sr. Erico Pegoraro - que "susta os efei
tos das Portarias n" 3.051, de 21 de fevereiro
de 1989, e 3.146, de 5 de maio de 1989, do
Ministério do Trabalho."

AO SR. PLÍNIO MARTINS:
Projeto de Decreto Legislativo n' 51189 

do Sr. José Costa - que "susta os efeitos
do Decreto n' 96.618, de 31 de agosto de
1988, que aprova o Regulamento dos Servi
ços Públicos Restritos e dá outras providên
cias."

AO SR. ROBERTO JEFERSON:
Projeto de Lei n" 7.865/86 - do Poder Exe

cutivo (Mensagem n' 261, de 1986) - que
"institui o Sistema Nacional de Armas, Muni
ções e Explosivos (SINAE), define crimes
e dá outras providências."

O SR. SIGMARINGA SEIXAS:
Ofício n" p-223/89 - da Comissão de Ser

viço Público - que "solicita o pronuncia
mento da Comissão da Constituição e Justiça
e de Redação sobre a aplicabilidade do § 5'
do art. 8' do Ato das Disposições Transitórias
da Constituição Federal aos servidores das
Empresas do Sistema Telebrás e Correios."

AO SR. SÍLVIO ABREU:
Projeto de Lei n" 3.845/89 - do Sr. Hélio

Rosas - que "dispõe sobre a repressão ao
abuso do poder econômico."

Sala da Comissão, em 26 de abril de 1990.
- Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

O Deputado THEODORO MENDES,
Presidente da 'Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, fez a seguinte

o Deputado THE0flL>RO-MENDES--- - AO SR. JOSÉ GENOÍNO:
Pres.idente da Comissão de Constituição ~ Projeto de Lei n" 5.947~~5 - do Sena?o
Justiça e de Redação, fez a seguinte Federal (PLS 86/85)-que restabelece prm-

. . . _ cípios·da Política Nacional de Inf!?rmática ins-
RedlstnbUIçao tituídos pelo Projeto de Lei n" 10, de

1984-CN, parcialmente vetado pelo Poder
Executivo, ao promulgar a Lei n' 7.232, de
29 de outubro de 1984."

AO SR. LYSÂNEAS MACIEL:
Projeto de Lei n° 2.107/89 - do Sr. Ro

berto Jefferson - que "dispõe sobre o Esta
tuto do Policial Ferroviário Federal e deter
mina outras providências."

AO SR. NELSON JOBIM:
Consulta S/N"/89 - da Comissão de Ser

viço Público - que "solicita o pronuncia
mento da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação sobre a inioiativa das leis que
venham a ordenar os dispositivos que men
ciona no Ofício n" P-127/89."

Em 26-4-90
AO SR. AÉCIO NEVES:
Projeto de Lei Complementar n" 130/89 

do Sr. César Maia - que "dispõe sobre as
atividades de seguro privado, de capitaliza
ção e de previdência privada aberta."

AO SR. ALOYSIO CHAVES:
Projeto de Lei Complementar n' 73/89 

do Sr. Costa Ferreira - que "dispõe sobre
a aposentadoria dos servidores públicos."

AO SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA:
Projeto de Lei n' 3.631/89 - do Sr. Ney

Lopes - que "estabelece normas e princípios
para a realização de eleições em 1990, disci
plina o Fundo Partidário e determina outras
providências."

AO SR. DIONÍSIO HAGE:
Projeto de Lei n' 311/88 - do Poder Exe

cutivo (Mensagem n" 3/88) - que dispõe so
bre a criação do Conselho Nacional da Habi
tação e dá outras providências."

Projeto de Lei Complementar n" 143/89 
do Sr. Chagas Neto - que "altera o art.
36 da Lei Complementar n' 41, de 22 de de
zembro de 1981, que cria o Estado de Ron
dônia e dá outras providências."

AO SR. ETEVALDO NOGUEIRA:
Projeto de Lei n° 476/88 - do Poder Exe

cutivo (Mensagem n' 129, de 1988) - que
"dispõe sobre convenção e reajustamento de
aluguéis nas locações residenciais de prédio
urbano, e dá outras providências."

O SR. EVALDO CONÇALVES:
Prqjeto de Lei n' 3.943/89 - do Senado

Federal (PLS n° 179/89) - que "altera o art.
459 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de I' de
maio de 1943."

AO SR. FERNANDO SANTANA:
Projeto de Lei n' 3.739/89 - do Poder Exe

cutivo (Mensagem n' 581, de 1989) - que
"autoriza a Petrobrás Internacional S.A 
BRASPETRO, a criar subsidiária no Reino
Unido."

AO SR. GASTONE RIGHI: Projeto de
Lei n' 3.856/89 - do Poder Executivo (Men
sagem n' 634, de 1989) - que "concede pen
são especial à viúva do Doutor Francisco de
Paula Quintanilha Ribeiro."

AO SR. JORGE ARBAGE:
Projeto de Lei n' 2.306/89 - do Senado

Federal (PLS n' 92/88) - que "altera a reda
ção e acrescenta parágrafo ao art. 84 da Lei
n'1.711, de 28 de outubro de 1952."

Substitutivo do Senado FEderal ao Projeto
de Lei n' 2.974-B/89, que "dispõe sobre a
organização e o funcionamento do Conselho
da República."

AO SR. JOSÉ DUTRA:
Projeto de Lei Complementar n° 141189 

do Sr. Victor Faccioni - que "integra o Pla
nejamento Regional aos Planos Nacionais de
Desenvolvimento previstos na Constituição
FederaL"
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AO SR. GASTONE RIGHI:
Projeto de Lei n' 2.617/89 - do Sr. Samir
Achôa - que "disciplina o processamento
do reajuste de preços no mercado interno".
AO SR. GERSON PERES:
Projeto de Lei n' 8.354/86 - do Sr. Floriceno
Paixão - que "suprime a exigência de idade
para todos os casos de aposentadoria especial
no regime previdenciário".
Projeto de Lei n' 1.122/88 - do Sr. Adolfo
Oliveira - que "concede aposentadoria es
pecial, aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço,
ao garçom".
Projeto de Lei n' 1.369/88 - do Sr. Carlos
Cardinal - que "dá nova redação ao pará
grafo 19do art. 477 da Consolidação das Leis
do Trabalho" (apensos os Projetos de Lei
nOS 1.824/89 e 3.853/89).
Projeto de Lei n' 1.393/88 - do Sr. Carlos
Cardinal - que "considera penosas as ativi
dades dos operadores de telex e teletipo, e
dá outras providências." (apenso o Projeto
de Lei n94.345/89).
Projeto de Lei n9 2.490/89 - do Sr. Daso
Coimbra - que "restabelece, em favor das
entidades de benemerência que especifica,
isenção de contribuição previdenciária patro
nal".
Projeto de Lei n° 3.336/89 - do Sr. Jofran

Frejat - que "dispõe sobre a equiparação
de Auxiliar de Enfermagem a Técnico de En
fermagem e dá outras providências".
Projeto de Lei nY 3.490/98 - do Sr. Hélio
Rosas - que "dispõe sobre contagem recí
proca de tempo de serviço".

Projeto de Lei n° 3.662/89 - do Sr. Paulo
Paim - que "isenta os trabalhadores aposen
tados por invalidez, os deficientes físicos e
os idosos acima de 60 anos de idade do paga
mento'de passagens rodoviárias urbanas, in
termunicipais e interestaduais" (apenso o
Projeto de Lei n' 4.836/90).
AO SR. IBRAHIM ABI-ACKEL:
Projeto de Lei n9 2.281189 - do Sr. Renato

Johnsson - que "dispõe sobre o porte de
arma" (apenso o Projeto de Lei n' 3.602/89).
AO SR. ISMAEL WANDERLEY:
Projeto de Lei n' 3.533/89 - do Sr. Paulo

Paim - que "dispõe sobre as normas aplicá
veis ao processo de dissídio coletivo e dá ou
tras providências".
AO SR. JAIRO CARNEIRO:
Projeto de Lei n' 3.898/89 - do Sr. Rosário
Congro Neto - que "institui, em todos os
estabelecimentos universitários do País, cur
so básico em ciências ambientais".
AO SR. JOÃO NATAL:
Projeto de Lei n9 1.187/88 - do Sr. Carlos
Cardinal - que "dispõe sobre a obrigato
riedade de exames oftalmológicos nos alunos
de estabelecimentos de ensino" (apensos os
Projetos de Lei n9s 2.864 e 3.959, de 1989).
AO SR. JOSÉ DUTRA:
Projeto de Lei n' 3.659/89 - do Sr. Jorge
Arbage - que "modifica o inciso XIV do
art. 6' da Lei n9 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, que altera a legislação do Imposto
de Renda e dá outras providências".
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÓ:

Projeto de Lei n' 1.172/88 - do Sr. Paulo

Ramos - que "introduz modificações no Có
digo Penal - Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de
dezembro de 1940".
AO SR. JUTAHY JUNIOR:
Projeto de Lei n' 3.723/89 - do Sr. José
Carlos Coutinho - que "dispõe sobre a im
portação, produção, comercialização e distri
buição de biocida, agrotóxico ou não".
AO SR. LÉLIO SOUZA:
Projeto de Lei 11' 3.945/89 -do Senado Fe
deral (PLS n' 21/88) - que "inclui o "cacau
em pó" na merenda escolar, nas unidades
militares e nos programas sociais da União".
AO SR. LEPOLDO SOUZA:
Projeto de Lei n° 3.666/89 - do Sr. José
Camargo - que "determina a decretação de
prisão preventiva no caso que especifica"
(apenso o Projeto de Lei n' 4.837/90).
AO SR. MÃRIO ASSAD:
Projeto de Lei n' 3.060/89 - do Sr. Francisco
Amaral - que "discrimina providência para
o controle e a fiscalização dos produtos far
macêuticos" (apenso o Projeto de Lei n°
3.171/89).
Projeto de Lei n' 3.451/89 - do Sr. Lúcio
Alcântara - que "pune severamente, nos
termos do art. 227, parágrafo 49, da Consti
tuição Federal, o abuso, a violência e a explo
ração sexual-da criança e do adolescente".
Projeto de Lei n' 3.623/89 - do Sr. Samir
Achôa - que "dá nova redação ao parágrafo
59 do art. 20 do Código de Processo Civil
-Lei n95.869, de 11 de janeiro de 1973".

AO SR. MESSIAS GÓIS:
Projeto de Lei n' 1.962/89 - do Sr. José
Tavares - que "dispõe sobre isenção do re
colhimento da parte patronal do lAPAS pelas
Prefeituras Municipais" (apenso os Projetos
de Lei n'S 2.178 e 3.364, de 1989).
Projeto de Lei n' 2.675/89 - da Sra. Myriam
Po'rtella - que "dispõe sobre o acesso da
mulher ao mercado de trabalho".
Projeto de Lei n93.515/89 - do Sr. Maun1io
Ferreira Lima - que "regula o exercício da
profissão de Designer".

À SRA. MOEMA SÃO THIAGO:
Projeto de Lei n' 3.673/89 - do Sr. José
Moura - que "acrescenta alínea ao art. 20
do Decreto-lei n' 73, de 21 de novembro de
1966, criando o Seguro Obrigatório por Da
nos Pessoais para espectadores de casas de
diversões públicas e determina outras provi
dências".
AO SR. NELSON SABRÁ:
Projeto de Lei n' 1.588/83 - do Sr. Victor
Faccioni - que "dispõe sobre empréstimos
ou financiamentos de máquinas e equipamen
tos rodoviários às prefeituras, nas condições
que especifica".
Projeto de Lei n' 3.219/89 - do Sr. Samir
Achôa - que "restaura os institutos de apo
sentadorias e pensões, e dá outras providên
cias".
AO SR. NEY LOPES:
Projeto de Lei n' 750/88 - do Sr. Sólon
Borges dos R~is - que "dispõe sobre a apu
ração de eleições e dá ou~ras providências".
AO SR. NILSON GIBSON:
Projeto de Lei n9 1.593/89 - do Sr. Antônio

Salim Curiati - que "regulamenta o acesso
gratuito dos partidos políticos ao rádio e à
televisão, assegurado pelo parágrafo 3" do
art. 17 da Constituição Federal" (4.431/89
e '4.699, de 1990).
Projeto de Lei n' 3.397/89 -do Sr. Jorge
Uequed - que "assegura a participação dos
empregados, empresários e aposentados na
Administração da Previdência Social (Art.
194, inciso VII, da Constituição Federal"
(apenso o Projeto de Lei n94.460/89).
AO SR. OSCAR CORRÊA:
Projeto de Lei n? 3.877/89-do Sr. Leopoldo
Souza - que "proíbe a exportação de pedras
preciosas e semipreciosas em bruto e dá ou
tras providências".
AO SR. OSVALDO MACEDO:
Projeto de Lei n'2.467/89 -do Sr. Francisco
Amaral - que "dispõe sobre a jurisdição
da Junta de Conciliação e Julgamento de Fer
nandópolis, com sede em Fernandópolis, Es
tado de São Paulo".
AO SR. PAES LANDIM:
Projeto de Lei n'2.565/83-do Sr. Floriceno
Paixão - que "institui os adicionais por tem
po de serviço e licença-prêmio aos empre
gados sujeitos à Consolidação das Leis do
Trabalho".
AO SR. PLíNIO MARTINS:
Projeto de Lei n' 3.645/89 - do Sr. Ismael
Wanderley - que "veda a absorção dos Con
selhos Profissionais pelo Conselho de Fiscali
zação Profissional".
AO SR. RODRIGUES PALMA:
Projeto de Lei n' 8.595/86 - do Senado Fe
deral (PLS n983/82) - que "dispensa a reali
zação de vistoria judicial na hipótese que
menciona".
AO SR. VICENTE BOGO:
Projeto de Lei n' 3.669/89 -do Sr. Augusto
Carvalho - que "extingue a contribuição sin
dical a que se referem os artigos 578 e seguin
tes da Lei n' 5.452, de I' de maio de 1943
- Consolidação das Leis do Trabalho 
CLT".
Sala da Comissão, 27 de abril de 1990. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

ARQUIVAMENTO
Proposições sujeitas a arquivamento, nos

termos do art. 54, § 2' (prazo para recursos
-art. 54,,§ 19.)
Projetos de Lei n"

3.073/84 (FLORICENO PAIXÃO) 
Acrescenta dispositivo à Lei n9 2.004, de 3
de outubro de 1953, determinando o mono
pólio da União na distribuição dos derivados
de petróleo.

3.901/84.(VICTOR FACCIONI) -Isenta
do Serviço Militar o menor de 18 anos que
esteja empregado.

6.764/85 (VICTOR FACCIONI) - Asse
gura eqüidade e atualização real dos valores
dos proventos dos aposentados da Previdên
cia Social e do funcionalismo público federal,
estadual e municipal.

7. .676/86 (SENADO FEDERAL) 
Acresce dispositivo à Consolidação das Leis
da Previdência Social.
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8.033/86 (SENADO FEDERAL) - De
termina a concessão de subsídios para a com
pra de gêneros de primeira necessidade a pes
soas de baixa renda.

1.444/88 (JOSÉ YUNES) - Dispõe sobre
depósitos bancários das entidades federais.

1.813189 (RITA CAMATA) - Inclui a dis
ciplina "Educação para o Trânsito" no currí
culo pleno dos estabelecimentos i:Ie ensino
de 19 grau.

2.965/89 (CARLOS CARDINAL) - In
clui, no currículo pleno dos estabelecimentos
de ensino de 19 grau, a disciplina "Educação
para o Trânsito" .

3.304189 (MATHEUS IENSEN) - Acres
centa parágrafo ao artigo 73 da Lei n9 5.988,
de 14 de dezembro de 1973, regula os direitos
autorais, isentando as emissoras de rádio do
pagamento de direitos autorais sobre músi
cas.

3.349/89 (CARLOS CARDINAL) - Dis
põe sobre o acréscimo de parágrafo ao artigo

39 da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973,
que modificou a Lei Orgânica da Previdência
Social.

3.479/89 (PAULO RAMOS) - Estende
aos servidores militares os benefícios da Lei
n9 6.226, de 14 de julho de 1975, que dispõe
sobre a contagem recíproca de tempo de ser
viço e dá outras providências.

3.517/89 (GANDI JAMIL) - Dispõe so
bre a inclusão da disciplina "Educação no
Trânsito" nos currículos escolares.

3.557/89 (ZIZA VALADARES) - Dis
põe sobre o horário de atendimento ao públi
co nos estabelecimentos bancários.

3.641/89 (ISMAEL WANDERLEY) 
Dispõe sobre isenção de contribuição previ
denciária, de acordo com o artigo 150, § 69,

da Constituição Federal.
3.6/89 (PAULO RAMOS) - Dispõe sobre

a contagem recíproca do tempo de serviço
para o militar das Forças Armadas.

3.731/89 (DASO COIMBRA) - Dispõe
sobre a inclusão da disciplina "Noções de

Trânsito" no currículo do ensino de 19 grau.
3.829/89 (PRISCO VIANA) - Dispõe so

bre a execução do inciso V do artigo 203
da Constituição Federal e dá outras provi
dências.

3.858/89 (KOYU IHA) - Dispõe sobre·
a criação da Junta de Conciliação e Julga
mento na cidade de São Vicente, no Estado
de São Paulo.

4.110189 (FRANCISCO AMARAL) 
Dispõe sobre o horário de atendimento ao
público nos estabelecimentos bancários e dá
outras providências.

4.135/89 (FRANCISCO AMARAL) 
Acrescenta parágrafo ao artigo 39 da Lei n9

5.890, de 8 de junho de 1973, que alterou
a Lei Orgânica qa Previdência Social.

1.997/89 (MÁRIO ASSAD) - Dispõe so
bre a autorização de. instalação e funciona
mento dos postos revendedores de derivados
de petróleo e álcool etílico hidratado com
bustível. .
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Hilário Braun Jovanni Masini

Ubiratan Spinelli

Iturival Nascimento Rosa Prata
Ivo Mainardi Rospide Netto
Ivo Vanderlinde Santinho Furtado SuplentesJorge Vianna Sérgio Spada

PMDB
Alexandre Puzyna Maguito Vilda
Fausto Fernandes Melo Freire

PFL Genésio Benardino Nilson Sguarezi

Alysson Paulinelli Jonas Pinheiro Jorge Vianna NyJer Barbosa
Dionisio Dal-Prá Narciso Mendes José Tavares Paulo Macarini
Iberê Ferreira Victor Fontana ' Luiz Soyer Raul Ferraz

Jacy Scanagatta Vinicius Cansanção 2 vagas

PFL
Jairo Carneiro Messias Góis

PSDB
José Moura Osvaldo Coelho
Lael Varella Pedro Ceolin

Adroaldo Streck Vicente Bogo Leur Lomanto 1 Vaga
Caio Pompeu Vilson Souza
Nelton Friedrich PSDB

Carlos Mosc'ôni Lézio Sathler
Cristina Tavares Saulo Queiroz
Edmundo Galdino

PDT PDT
C..trIos CardiTIllI Tarzan de Castro Gonzaga Patriota i Silvio Abreu
'Fernando Lyra Nelson Aguiar "

PDS
Adylson Motta Osvaldo Bender

PDS PRN
Adauto Pereira Delfim Netto José Gomes Freire Júnior

PTB
Jayme Paliadn ; RoJrigue5Palma

PRN PLFrancisco Sales Raul Belém
Afif Domingos Maurício Campos

PT
Paulo Paim I vaga

PTB PDCJayme Paliarin José Egreja
Borges da Silveira Sérgio Brito

PSB

PL
João Hermlann Neto

pedoB
Oswaldo Almeida Ricardo Izar Aldo Ararytes

SEM PARTIDO
Gandi Jamil

PT
Plínio Arruda Sampaio 1 Vaga

Secretaria: Mariza da Silva Mata
Ramais: 6978 - 6979 - 69RO



COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Antônio Britto - PMDB
Vice-Presidentes: Hélio Rosas - PMDB

Paulo Pimentel - PFL
Lysâneas Maciel - PDT

PDC
Leomar Quintanilha

PSB
Uldurico Pinto

Titulares
PMDB

Airton Sandoval
Aloísio Vasconcelos
Antônio Britto
Antônio Gaspar
Domingos Juvenil
Eliel Rodrigues
Fernando Cunha

PFL
Ângelo Magalhães
Arolde de Oliveira
José Camargo
José Jorge

PSDB
Kayu Iha
Nelson Seixas

PDT
Cristina Tavares
Lysâneas M'aciel

PDS
Antônio Salim Curiati

PRN
Hélio Costa

PTB
Ervin Bonkoski

Hélio Rosas
Henrique Eduardo Alves
Ivo Cersósimo
Luiz Leal
Maurício Fruet
Maunlio Ferreira Lima

Maluly Neto
Paulo Pimentel
Pedro Ceolin

Paulo Silva
Robson Marinho

Vivaldo Barbosa

Arnold Fioravante

José Carlos Martinez

José Elias

Alarico Abib
Amilcar Moreira
Bete Mendes
Bosco França
Jorge Leite
Francisco Amaral
Manuel Viana

Átila Lira
Cláudio Ávila
Eraldo Trindade
Érico Pegoraro

Acival Gomes
Fábio Feldmann

Carlos Alberto Caó
Carlos Cardinal

Bonifácio de Andrada
1 vaga

Jaime Campos

Féres Nader

Álvaro Valle

Florestan Fernandes

Paulo Mourão

Abigail Feitosa

Suplentes

PMDB

PFL

PSDB

PDT

PDS

PRN

PTB

PL

PT

PDC

PSB

Osmir Lima
Percival Muniz
Ralph Biasi
Roberto Rollemberg
Tidei de Lima
1 vaga

Narcísio Mendes
Humberto Souto
Jalles Fontoura
Paulo Marques

Joaci Góes
Rose de Freitas

Luiz Salomão

Francisco Diógenes

Márcia Kubitschek

Gastone Righi

Ricardo Izar

Tarso Genro

PL
Chagas Neto

PT
Irma Passoni

Roberto Augusto

Paulo Delgado

Secretária: Delzuite M. A. do Vale
Ramais: 6906 ~ 6907 - 6908 - 6910

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Theodoro Mendes - PMDB
Vice-Presidente: José Dutra - PMDB

Mário Assad - PFL
Bonifácio de Andrada - PDS



Agassiz Almeida
Arnaldo Moraes
Carlos Vinagre
Harlan Gadelha
Hélio Manhães
João Natal
Léiio Souza
José Dutra
Leopoldo Souza

Titulares

PMDB

Mendes Ribeiro
Michel Temer
Nelson Jobim
Nil.s9o Gibson
Osvaldo Macedo
Renato Vianna
Theodoro Mendes

Wagner Lago

Aldo Arantes

Roberto Freire

PSB

PCdoB

PCB

PFL
Eliézer Moreira José Thorttaz Noná S,!-plentes
Evaldo Gonçalves Mário Assad
Horácio Ferraz Messias G6is PMDB
Jairo Carneiro Ney Lopes A'ntõnio de Jesus José Mendonça de Moraes
José Moura Paes Ladin Antônio Mariz Jovanni Masini .

Fernando Velasco Lélio Souza
Genebaldo Correia Samir AchÔa
Ibsen Pinheiro Ubiratan Aguiar

PSDB Ivo Cersásimo 3 Vagas
Arnaldo Martins Moema São Thiago José Melo
José Guedes Plínio Martins PFL
Jutahy Júnior Sigmaringa Seixas Agripino de Oliveira Lim" Jesualdo Cavalcanti

Aloysio Chaves Jesus Tajra
Eraldo Tinoco Oscar Corrêa

PDT Etevaldo Nogueira Sarney Filho

Bete Azize Sílvio Abreu Francisco Benjamin Stélio Dias

Gonzaga Patriota PSDB
Aécio Neves Jorge Uequed
Caio Pompeu Ros_ári~ Congro Neto

PDS
Egídio Ferreira Lima Vicente Bogo

Bonifácio de Andrada Ibrahin Abi-Ackel PDT

Gerson Peres
Brandão Monteiro
Jorge Hage

Lysâneas Maciel

PDS
PRN Adylson Motta José Luiz Maia

Dionísio Hage Nelson Sabrá Jorge Arbage
PRN

Roberto Vital Rubem Medina

PTB Gastone Righi
PTB

Benedifto Monteiro Rodrigües Palma Roberto Jefferson
PL

PL
Adolfo Oliveira Chagas Neto

Ismael Wanderley Marcos Formiga PT
Plínio Arruda Sampaio 1 Vaga

PDC
Francisco Coelho Roberto Balestra

PT PSB

José Genoíno Tarso Genro 1 vaga
PCdoB

Haroldo Lima
PCB

PDC Fernando Santana

Joaquim Haickel José Maria Eymael
Secretário: Ru:!, Ornar Prudêncio da Silva
Ramais: 6920'- 6924



COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR, MEIO
AMBIENTE E MINORIAS

PST
João Cunha

Presidente: Adolfo Oliveira - PL
Vice-Presidentes: Raimundo Bezerra - PL

Geraldo Alckmin Filho - PSDB
Eunice Michile's - PFL

PCN
Edivaldo Holanda

SEM PARTIDO
Titulares

PMDB
Antero de Barros

Bosco França
Cid Carvalho
Hélio Duque
Ibsen Pinheiro
Jorge Leite

Maria Lúcia
Raimundo Bezerra
Roberto Rollemberg
Samir Achôa
Waldir Pugliesi

Suplentes.
PMDB

Fernando Cunha
Hélio Manhães
Ivo Lech
José Freire

Raimundo Rezende
Santinho furtado
Wagner Lago
3 Vagas

Alércio Dias
Eunice Michiles
JÓlfo tãriipos
Sarney Filqo

PFL
Simão Sessim
Victor TrovãO

PFL
João Machado Rollemberg
Jofran Frejat
Orlando Pacheco

PSDB
Artur da Távola
Elias Murad

Ronara Corrêa
Ricardo Fiúza
Sadie Hauache

Paulo Silva

COMISSÃO DE
DEFESA NACIONAL

Presidente: Osmar Leitão - PFL
Vice-Presidentes: Furtado Leite - PFL

Sotero Cunha - PDC
Lúcia Vânia-PMDB

PDS

Artur Lima Cavalcanti

Gerson Peres

Raquel Cândido

PSD

PRN

PTB

PL

PT

PDC

Secretário: Jarbas Leal VIana
Ramais: 6930 - 6931

PDT

SEM PARTIDO·

César Cals Neto

Benedita da Silva

Cunha Bueno

José Carlos Coutinho

Jairo Azi

Fausto Rocha

1 vaga

PSDB
Fábio Feldmann Joaci Góes
Geraldo Alckmin Filho

PDT
Lúcia Braga Tadeu França

PDS
Carlos Yirgílio 1 vaga

PRN
Geraldo Bulhões

PTB
Roberto Torres

PL
Adolfo Oliveira

PT
Lurdinha Savignon

PDC
Miraldo Gomes



Titulares
PMDB

PFL
Alércio Dias
Antônio Ueno
Dionísio Dal-Prá

Furtado Leite
Paes Landim
1 vaga

PFL
Anmbal Barcelos Orlando Bezerra
Enoc Vieira Osmar Leitão
Milton Barbosa Sadiê Hauache

PSDB
Euclides Scalco Ziza Valadares

1 vaga

PDT
Paulo Ramos 1 vaga

PDS
Melo Reis 1 vaga

PRN
Mário de Oliveira

COMISSÃO DE ECOl'iOMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO

Presidente: Marcelo Cordeiro - PMDB
, Vice-Presidentes: Fernando Gasparian - PMDB

Ezio Ferreira - PFL
Luiz Salomão - PDT

Secretária: Marci Ferreira Lopes
Ramais: 6998 -7001

Marcelo Cordeiro
Marcos Queiróz
Nestor Duarte
Osmundo Rebouças
Oswaldo Lima Filho
Ralph Biasi

Felipe Mendes

Geraldo Campos

Tarzan de Castro

PSDB

PDT

PDS

PL

PT

PDC

Titulares
PMDB

Amilcar Moreira
Fernando Gasparian
Francisco Carneiro
Genebaldo Correia
Lúcia Vânia .
Luiz Roberto Pontes
Luiz Viana Neto

Ottomar Pinto

Osvaldo Almeida

José Genoíno

Daso Coimbra

Carlos Alberto Caó

Dirce Tutu Quadros

PRN

PTB
João de Deus Antunes

Carlos Virgílio

MIlton Lima
Renato Bernardi
Ronaldo Carvalho
4Vagas

PTB
Farab~lini Júnior

Francisco Pinto
José Carlos Vasconcelos
t;,.íattos Leao

PL
Rubem Branquinho

PT

PFL
Airton Cordeiro
Ézio Ferreira
Levy Dias
Luíz Eduardo

João Machado Rollemberg
José Teixeira
Stélio Dias

Eduardo Jórge

PSDB
PDC

'Sotero Cunha
Dirce Tutu Quadros
Jayme Santana
José Costa

Ronaldo César Coelho
Saulo Coelho

PPB
Leonel Júlio PDT

Artur Lima Cavalcanti Miro Teixeira
Luiz Salomão

SEM PARTIDO

Gera!do Fleming
Hélio Rosas

,Suplentes
PMDB 8 Vagas

Cunha Bueno
PDS

Felipe Mendes



PRN PSC
Renato Johnsson Rubem Medina Aristides Cunha

Secretária: Ronaldo Alves da Silva
Ramais: 7024- 7025

PTB
Fábio Raunheitti Milton Reis

PL
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

Afif Domingos Max Rosenmann CULTURA E DESPORTO

Presidente: Carlos SanfAnna - PMDB
Vice-Presidentes: Antônio de Jesus '- PMDB

PT Álvaro Valle - PL
Vladimir Palmeira Sérgio Brito - PDC

Titulares
PDC PMDB

Ottomar Pinto

. Antônio de Jesus Maguito Vilela
Bete Mendes Paulo Almada

PSB Bezerra de Melo Paulo Sidney
Raquel Capiberibe Carlos SanfAna lJ!:!!rat~nAguiar

. Délio Braz Valter Pereira
Fausto Fernandes lvaga - -

PSC
Francisco Rolim

PFL
Suplentes Agripino de Oliveira Lima João Alves

PMDB Átila Lira José Queiroz

Aluizio Campos Luis Viana Neto Eraldo Tinoco Sandra Cavalcanti

Expedito Machado Manoel Moreira Jesualdo Cavalcanti

Irajá· Rodrigues .Paulo Zarzur
Ivo Vanderlinde Roberto' Brant
João Carlos Bacelar Rosa Prata PSDB
JosÚ';hranhão 1 Vaga Anna Maria Rattes Celso Dourado
Julio Costamilan Artur da Távola Hermes Zaneti

PFL
Benito Gama Manoel Castro
Costa Ferreira Victor Fontona

PDTFrancisco Dornelles I vaga
Iberê Ferreira Jorge Hage Márcio Braga.

PSDB
Darci Deitos Koyu lha
José Carlos Grecco Virgildásio de Senna PDS
José Serra Aécio Borba Telmo Kirst

PDT
Bocayuva Cunha SIlvio Abreu
César Maia PRN

PDS Geovani Borges {ayme Campos
Adauto Pereira Gerson Peres

PRN
Basílio Villani Nelson Sabrá

PTB
PTB

Vaimir Campelo I Vaga S610n BorgeS dos Reis

PL
José Geraldo Sérgio Werneck

PT PL
João Paulo Pires Álvaro Valle

PDC
.Agemir Andrade



PT
Florestan Fernandes

PDC
Sérgio Brito

PCdoB
Lídice da Mata

COMISSÃO DE FINANÇAS

E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Francisco Dornelles - PLF
Vice-Presidentes: Arnaldo Prieto - PFL

José Carlos Grecco - PSDB
Fenando Bezerra Coelho - PMDB

Titulares

PMDB

PTR
Ismael Wanderley

PRP
Adhemar de Barros Filho

Del Bosco Amaral
Edivaldo Motta
Expedito Machado
Fernando Bezerra Coelho
Fernando Velasco
Flávio Palmier da Veiga
Irajá Rodrigues

João Carlos Bacelar
José Ulisses
Luiz Alberto Rodrigues
Luiz Soyer
Paulo Zarzur
Roberto Brant

PFL
Arnaldo Prieto Manoel Castro
Benito Gama Mussa Demes
Francisco Dornelles Oscar Corrêa

Suplentes . Gilson Machado Rita Furtado

·PMDB

Djenal Gonçalves Henrique Eduardo Alves' PSDBDoreto Campanari Mária Lúcia . Edmundo Galdino Rose de FreitasFrancisco Carneiro ~ita Camata José Carlos Grecco Saulo QueirozHarlan Gadelha 4 Vagas José Serra

PFL
Airton Cordeiro , Enoc Vieira
Alceni Guerra Ney Lopes PDT
Christóvam Chiaradia Victor Trovúo César Maia Moysés Pimentel
Eliezer Moreira Chagas Duarte

PSDB
Octávio Elísio Rohson Marinho
Plínio Martim Ziza Valadares

PDT PDSLúcio Alcântara Tadeu França José Lourenço José Luiz Maia

PDS
Adylson Motta

PRNArnold Fioravante
Basílio Villani Flávio Rocha

PRN
Arnaldo Faria de Sá José Carlos Martinez

PTB
Fáhio Raunheitti PTB

PL Féres Nader Paulo MincaroneRoberto Augusto
PT

Paulo Delgado
PDC

Jonival Lucas PL
PCdoB'

Eduardo Bonfim
José Geraldo Sérgio WerneckPCN

Edivaldo Holanda

SEM PARTIDO
Luíz GusfJiken

PTAntero de Barros

Secretária: Jussara Maria Goulart Brasil de Araújo
'Ramais: 7010



PDC
Jonival Lucas

PSB

PFL
Alcides Lima
Christóvam Chiaradia
Etevaldo Nogueira
Humberto Souto

Jalles Fontoura
José Santana de Vasconcelos
Salatiel Carvalho

Sérgio Naya

PSDB

Suplentes

PMDB
Arnaldo Moraes
Asdrúbal Bentes
Fernando Gasparian
Firmo de Castro

PFL

José da Conceição
Manoel Ribeiro
Nelson Jobim
6 Vagas

Antônio Perosa
Gabriel Guerreiro

PDT
José Maurício

Mauro Campos
Octávio Elisio

Raquel Cândido

COMISSÃO DE MINAS
E ENERGIA

Presidente: Gabriel Guerreiro - PSDB
Vice-Presidentes: Mauro Campos - PSDB

Maurício Campos - PL
Victor Faccioni - PDS

PDS
Arnold Fioravante

SEM PARTIDO

PDS
Victor Faccioni 1 vaga

PRN
José Gomes

PTB
Marluce Pinto

PL
Maurício Campos

PT
Virgílio Guimarãés

PDC
Albérico Filho

PCdoB
1 vaga

PCB
Fernando Santana

PSD
César Cals Neto

Gandi Jamil.

Paulo Ramos

Victor Faccioni

José Costa
Ronaldo Cezar Coelho

Paulo Roberto

José Teixeira
Sandra Cavalcanti
Simão Sessim
Waldeck Ornélas

Gerson Marcondes
João Rezek
Murilo Leite
Prisco Viana
Vingt Rosado
1 ·Vdgd

Hélio Costa

José Elias

PSB

PT

PDC

Titulares
PMDB

PL

Alysson Paulinelli
AroIdo de Oliveira
João Alves
José Mendonça Bezerra

PSDB

PDT

Joaquim Sucena
PTB

Artur Lima Cavalcanti
Miro Teixeira

PRN

Max Rosenmann

Francisco Sales

Vladimir Palmeira

José Marial Eymael

Adroaldo Strek
Gabriel Guerreiro
Jayme Santana

1 Vaga
Secretária: Maria Linda Magalhães
Ramais: 6959 - 6960

Ademir Andrade
Aldides Saldanha
Álvaro Antônio
Carlos Benevides

. Eduardo Moreira



Suplentes
PMDB

Aloysio Vasconcelos
Hilário Braun
José Carlos Sabóia
João Agripino
Leopoldo Bessone

PFL
Albérico Cordeiro
Antônio Ferreira
Cleonâncio Fonseca
Ézio Ferreira

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame
Arnaldo Martins

PDT
Bocayuva Cunha

PDS
Aécio de Borba

PRN
Geovani Borges

PTB
José Egreja

PL
Assis Canuto

PT
José Genoíno

PDC
Gidel Dantas

PCB
Augusto Carvalho

PST
João Cunha

PLP
Ubiratan Spinelli

Luiz Alberto Rodrigues
Marcos Lima
Mário Lima
Maurício Fruet
2 Vagas

Júlio Campos
Luiz Marques
Rita Furtado

Celso Dourado
Jutahy Júnior

Luiz Salomão

Bonifácio de Andrada

PFL
Aloysio Chaves
Antônio Veno
Cláudio Ávila
Enoc Vieira

PSDB
Aécio Neves
Egídio Ferreira Lima

PDT
Bacayuva Cunha

PDS
Adylson M.otta

PRN
Daso Coimbra

PTB
Carrel Benevides

PL
Jones Santos Neves

PT
Luiz Inácio Lula da Silva

Francisco Benjamin
Jesus Tajra
Leur Lomanto

Maria de Lourdes Abadia
Virgildásio de Senna

Roberto D'Avila

Francisco Diógenes

Márcia Kubitschek

João de Deus Antunes

Secretária: Maria Eunice Torres Villis Boas
.Ramais: 6945 - 6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Márcia Kubitschek - PRN
Vice-Presidentes: Daso Coimbra - PRN

Antonio Mariz - PMDB
Enoc Vieira - PFL

Titulares
PMDB

PDC
Eduardo Siqueira Campos

PSB
João Herrmann Neto

PCdoB
Eduardo Bonfim

SEM PARTIDO

Aluízio Campos
Antônio Câmara
Antonio Mariz
Ernani Boldrin
Leopoldo Bessone
Mãrcos Lima .

Melo Freire
Naphatali AJves de Souza .
Osmir Lima
pãúlõ· Macarini
Percival Muniz
Ulysses Guimarães

Suplentes
PMDB

Matheus Iensen
Maurício Nasser
Maurílio Ferreira Lima
Mauro Miranda

Michel Temer
Renato Bernardi
Walmor de Luca
4 Vagas



PFL 1PSDB
Angelo Magalhães Paulo Pimentel Carlos Mosconi Jorge Uequed
José Thomaz Nonô Salatiel Carvalho Elias Murad Ruy Nedel
José Tinoco Vinícius Cansanção
Luís Eduardo

PSDB
Euclides Scalco Moema São Thiago PDT

Hermes Zaneti Sigmaringa Seixas Floriceno J!aixão Nelson Aguiar
Lúcio Alcântara .

PDT
José Maurício Vivaldo Barbosa

PDS PDS
AryValadão Cunha Bueno

2 Vagas
PRN

Geraldo Bulhões Renato Jopnsson

PTB PRNSolon Borges dos Reis Róberto Torres

PL
Arnaldo Faria de Sá Fausto Rocha

Rubem Branquhlho
PT

Virgílio Guimarães PTB

PDC Joaquim Sucena Roberto Jefferson

Sotero Cunha
PSB

Domingos Leonelli PL
PCdoB José Carlos Coutinho

Manoel Domingos
PPB

Leonel Júlio PT
Benedita da Silva

Secretária: Regina Beatriz Ribas Mariz
Ramais: 6992 - 6993 - 6994 - 6995

PDC
Borges da Silveira

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA PSB

Abigail Feitosa

Presidente: Joaquim Sucena - PT~

Vice-Presidentes: Roberto Jefferson - PTB PCdoB
Walmor de Luca -'- PMDB
Jorge Uequed - PSDB

Haroldo Lima

Titulares

PMDB
Suplentes

PMDB

Alarico Abib Manoel Viana Bezerra de Melo Ivo Mainardi

Djenal Goriçalves .Messias·Soares Carlos Sant'Ana Mauro Sampaio

Francisco P<maral Moisés Avelino Célio de Castro Oswaldo Lima Filho

Genésio Bernardino Raimundo Rezend,., Eduardo Moreira 5 Vagas

Ivo Lech Rita Camata PFL
José Viana ~almor de Luca Alcides Lima José Lins

Annibal Barcellos Jose Queiroz
Eunice Michiles Orlando Bezerra
Horácio Ferraz

PFL PS])B
Alceni Guerra .' OrlancJo Pacheco Antônio Carlos Mendes Thame Maria de Lourdes Abadia

Cleonâncio Fonseca Paulo Marques Geraldo Alckmin Filho Nelson Seixas
Érico Pegoraro Pedro Canedo
Jofran Frejat PDT

Carlos Cardinal Márcio Braga
Lúcia Braga



Edmilson Valentim
Secretária: Maria Inêz Lins
Ramais: 7018 -7019 -7021-7022

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PÚBLICO

Antônio Salim Curiati

Dionísio Hage

Ervin Bonkoski

José Luiz de Sá

Eduardo Jorge

Miraldo Gomes

Raquel Capiberibe

PDS

PRN

PTB.

PL

PT

PDC

PSB

PCdoB

Mello Reis

Mário de Oliveira

Farabulini Júnior

PTB
Gastone Righi

PL
José Luiz de Sá

PT
Paulo Paim

PDC
Francisco Coelho

PCB
Augusto Carvalho

PSC
Aristides Cunha

Presidente: Amaury Müller - PDT
Vice-Presidentes: Carlos Alberto Ca6 - PDT

José da Conceição - PMDB
Eurico Ribeiro - PRN

Titulares
PMDB

Domingos Leonelli
Haroldo Sabóia
José da Conceição
José Melo
JoséTavares

PFL
Costa Ferreira
Eraldo Trindade
José Lins

PSDB
Antônio Carlos Mendes Thame
Célio de Castro

PDT
Amaury Müller

PDS
Osvaldo Bender

PRN

Manoel Moreira
Mário Lima
Mauro Sampaio
Tidei de Lima
1 vaga

Luiz Marques
José Mendonça Bezerra
Ricardo Fiúza

Francisco Küster
Geraldo Campos

Carlos Alberto Ca6

Suplentes

PMDB
Carlos Vinagre
Luiz Roherto P~nte~

Jorge Gama
Nilson Gihson

PFL
Arnaldo Prieto
Evaldo Gonçalves
José Camargo

PSDB

José Guedes
Myriam Portella

PDT
F1oriceno Paixão

PDS
Darcy Pozza

PRN
Flávio Rocha

PTB
Mendes Botelho

PL
Jones Santos Neves

PT
Irma Passoni

PDC

Eduardo Siqueira Campos

PCB
Roberto Freire

PSC
Francisco Rolim

Francisco Amaral
Osmundo Rehouças
Uldurico Pinto
3 Vagas

Maluly Neto
Osmar Leitão
1 Vaga

Nelton Friedrich
Vilson Souza

Lisâneas Maciel

José Lourenço

Eurico Ribeiro
Secretario: José Roberto Nasser Silva

Ramais: 6986 - 6987 - 698ª - 6989 7004 - 7007



COMISSÃO DE VIAÇÃO,
TRANSPORTES,

DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

PCdoB
1 vaga

Suplentes
PMDB

Presidente: Jorge Arbage - PDS
Vice-Presidentes: Darcy Pozza - PDS

Chistóvam Chiaradia - PFL
Firmo de Castro - PMDB

Titulares
PMDB

Álvaro Antônio
Antonio Britto
Eliel Rodrigues
Flávio Palmier da Veiga
Iturival Nascimento
José Ulisses

Moist's Ayclino
Paulo Almada
Prisco Viana
Paulo Sidney
Vingt Rosado
i Vaga

Alexandre Puzyna
Asdrubal Bentes
Dalton Canabrava
Firmo de Castro
Jorge Gama
José Maranhão

Albérico Cordeiro
Antônio Ferreira
Etevaldo Nogueira
Furtado Leite

PFL

Júlio Costamilan
Manoel Ribeiro
Maurício Nasser
Mauro Miranda
Nilson Sguarezi
Nyder Barbosa

José Tinoco
Lael Varella
Waldeck Ornéllas

PFL
Jacy Scanagatta
Jonas Pinheiro
José Santana de Vasconcelos
Levy Dias .

PSDB
Antônio Perosa
Francisco Küster

PDT
Edésio Frias

PDS
José Luiz Maia

PRN
Eurico Ribeiro

Mário Assad
Milton Barbosa
Mussa Demes

Mauro Campos
Ruy Nedel

Lúcio Alcântara

Telmo Kirst

Raul Belém

Composição

MEMBROS DO CONGRESSO

MEMBROS DO PODER EXECUTIVO
Charles Curt Mucller Almir Laversveiler
Cesar Vieira de Rezende José Carlos Mello
Pedro José Xavier Matoso

1-COMISSÃO DE ESTUDOS TERRITO
RIAIS (ART. 12 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS).

PSDB
Acival Gomes Lézio Sathler
Darcy Pozza Myriam Portella

PDT
Brandão Monteiro Edésio Frias

PDS
Darcy Pozza Jorge Arbage

PRN
Freire Júnior Roberto Vital

PTB
Mendes Botelho Valmir Campelo

PL
Assis Canuto Paulo Roberto

PT
João Paulo

PDC
Gidel Dantas Jairo Mi

PTB

Marluce Pinto

PL

Ismael Wanderley

PT
Lurdinha Savignon

PDC
Leomar Quintanilha

PCdoB
1 vaga
Secretária: Iole Lazzarini

Ramais: 6972 - 6973 - 6974

Senadores

Alfredo Campos
Chagas Rodrigues
João Castelo
João Menezes
Nabor Júnior

Paulo Minc;lrone

Marcos Formiga

Joaquim Haickel

Deputados

Alcides Lima
Gabriel Guerreiro
José Carlos Vasconcelos
José Carlos Mello
José Guedes
Renato Bernardi



PFL

2 - COMISSÃO ESPECIAL INCUMBIDA DE
APRECIAR O PROJETO DE LEI N9 1.506/89, QUE
~'INSTJTUI NO~MAS GERAIS DE PROTEÇÃO
A INFANCIA E A JUVENTUDE E OUTROS QUE
CRIAM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADO
LESCENTE".
Presidente: Deputada Sandra Cavalcanti - PFL - RJ
1" Vice-Presidente: Deputado Airton Cordeiro - PFL - PR
2" Vice-Presidente: Deputado Arthur da Távola - PSDB. -
RJ .
3" Vice-Presidente: Deputado Benedicto Monteiro - PTB 
PA

Aluizio bezerra
Francisco RolIemberg
João Calmon
Jutahy Magalhães
1 vaga

Edison Lobão
João Lobo

Chagas Rodrigues
Dirceu Carneiro

SENADORES

Titulares
PMDB

Nelson. Wedekin
Ronaldo Aragão
Ruy Bacelar
Mansueto de Lavor

João Menezes
Lourival Baptista

PSDB .
Teotôhio Vilela Filho

PDC
Leopoldo Peres

Louremberg Nunes Rocha

DEPUTADOS

Titulares
PMDB

Luiz Marques
Osvaldo Coelho
Paes Landim
Salatiel Carvalho
Simão Sessim
Victor Fontana

José Tavares
Lúcia Vânia
Manoel Moreira
Marcos Lima
Nyder Barbosa
Renato Vianna
Rospide Netto
Santinho Furtado
Tidei Lima
2 vagas

PFL

PDS

PTB

PDT

PRN

PSDB

PFL

Severo Gomes'

PDC

PSB

Suplentes

PMDB

Cid Carvalho
Domingos Juvenil
Firmo de Castro
Genebaldo Correia
Henrique Eduardo Alves
Israel Pinheiro
Ivo Cersósimo
João Agripino
João Carlos Bacelar
José Carlos VasconcelIos
José Dutra

Mário Maia

Arnaldo Prieto
Eraldo Tinoco
Francisco Dornelles
Humberto Souto
João Alves
José Jorge

Roberto Campos

João Castelo

Jamil Haddad

Mauro Borges

José Fogaça
Márcio Lacerda

Odacir Soares

.Pompeu de Souza

PTB

PRN

PT
Jayme .Paliarin

Eurico Ribeiro

Eduardo Jorge

Secretário: Luiz César Lima Costa
Ramal: 7067 e 7066.

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
Presidente: Dep. Cid Carvalho - PMDB - MA
Vice-Presidentes: Seno João Lobo - PFL - PI

Dep. Ziza Valadares-PSDB -MG
Dep. José Luiz Maia --:- PDS - PI

Titulares
PMDB

Antônio Mariz Nilson Gibson
Hélio Rosas Rita Camata
Maria Lúcia

PFL

Airton Cordeiro Sandra Cavalcanti
Salatiel Carvalho

PSDB
Arthur da Távola Robson Marinho

Nelson Aguiar
PDT

Jorge Arbage
PDS

PRN
Dionísio Hage

Benedicto Monteiro
PTB

PT
13enedita da Sirva

Suplentes
PMDB

Asdrubal Bentes Jovani Masini
Carlos. Benevides Murilo Leite
Jorge Gama

PFL

Átila Lira Mário Assad
Eunice Michiles

PSDB

Rosário Congro Neto Rose de Freitas

PDT
Tadeu França

1 vaga
PDS



PSDB
Aécio Neves Símio Queiroz
Darcy Deitos Virgildásio de Senna
José Serra Ziza Valadares
Maria de Lourdes Abadia

PDT
César Maia -Lúcio Alcântara
Gonzaga Patriota Miro Teixeira

PDS
Darcy Pozza Jorge Arbage
Felipe Mendes José Luiz Maia

PRN
Basílio Villani Renato Johnsson
Geovani Borges

PTB
Carrel Benevides João de Deus Antumes
Fábeio Raunheitti

PL
José Luiz de Sá José Geraldo

PT
Irma Passoni João Paulo

PDC
Gidel Dantas Roberto Balestra

Abigail Feitosa
PSB

PCdoB
Manuel Domingos

PST
Chico Humberto

Suplentes
PMDB

Délio Braz Neuto de Conto
Djenal Gonçalves Nilson Gibson

Haroldo Sabóia - Ruy Nedel
Jovanni Masini Ubiratan Aguiar

PFL
Átila Lira José Queiroz
Jofram Frejat Levy Dias

PSDB
Anna maria Rattes Francisco Küster

PDT
Roberto D'Avila

PDS
Telmo Kirst

PRN
Fausto Rocha

PTB
Feres Nader

PL
1 vaga

PT
Vladimir Palmeira

PDC
Miraldo Gomes

Secretária: Hilda de Sena C. Wiederhecker
Sala 16 - Anexo 11 - Câmara dos Deputados
Telefones: 311-6938 (Secretaria)

223-2945 (Presidente)
311-6937
311-6942/43 (1. Vice-Presidente)
311-68-41 (Relator-Geral)

EM, 18 DE MAIO DE 1990



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA

(Inclusas as despesas de correio via terrestre)

SEÇÃO I (C*mara dos Deputados)

~~rtl~~tJréll ••••••••••••••••••••••••••••••••••

seçÃo 11 (Senado Federal)

!)~lI1~!itlCll •••••••••••••••~••••••••••••••••••

Cr$ 1.069,00

Cr$ 1.069,00

Os pedido~ devem ser acompanhado~ de cheque pagável
em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento peJa

Caixa Econômica Fed~ral - Agência - PS·CEGRAF, conta cor·

rente n9 920001..2, a favor do

CENTRO -GRÁFIco DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF

CEP: 70160.

Maiore~informaçõe~pelos telefones (061) 311·3738 e 311·3728
na SuperVi~ão de Assinaturas e Distribuição de Publicações - Coordenação
de Atendimento ao Usuário.



REVISTA DE INFORMAÇÃO
L'EGISLATIVA N9 95

(julho a setembro de 1987)

Está circulando o n9 95 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de pesquisa
jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.

Este número, com 360 páginas, contém as seguintes matérias:

-' Direitos humanos no Brasil - Gompreen
são teórica de sua história recente - José Rei
naldo de Lima Lopes

- Proteção internacional dos direitos do ho
mem nos sistemas regionais americano e europeu
_ uma introdução ao estudo comparado dos direi
tos protegidos- Clemerson Merlin Cleve

- Teoria do ato de governo - J. Cretella
Jlinior

- A Corte Constituci.onal - Pinto Ferreira

- A inteipretação constitucional e o controle
da constitucionali'dade das leis - Maria Helena
Ferreirâ da CAmara

- T~ndêneias atuais dos regimes de governo
- Raul Machado Horta

- Do contencioso administrativo e dopro-
cesso administrativo - no. Estado de Direito 
A.B. Cotrim Neto

- Ombudsman - Carlos Alberto Proven
ciano GaDo

- Liberdade capitalista no Estado de' Direito
- Ronaldo Poletti

- A Constituição do Estado federal e das uni-
dades federadas - Fernanda Dias Menezes de;
Almeida

- A distribuição dos tributos na Federação
brasileira - Harry Conrado SchOler

- A moeda nacional e a Constituinte'- Letá·
cio Jansen

- Do tombamento - uma sugestão à As
sembléia Nacional Constituinte - Nailê Russoma·
no

- Fàcetas da "Comissão Afonso Arinos" 
e eu... - Rosah Russomano

- Mediação e bons ofícios - considerações
sobre sua natureza e presença na história da Amé
rica Latina- José Carlos Brandi Aleixo

- Prevenção do dano nuclear -aspectos jurí
dicos :- Paulo Affonso Leme Machado

iA venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas
Senado Federal. Anexo I,
229 andar - Praça
dos Três Poderes,
CEP 70160 - Brasília. DF
- Telefone: 211-3578

Assinatura para 1988
(n9S 97 a 100):

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técni
-C8S doSéiiado Federal ou de 'vale postal r.e.m~tldo à. ~gên~ia_ECLS~ado Ee~al - CGA 470775.

Atende-s_e....também, J3Ello-sistema-êf~ reembolsqpQS1aJ..



REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA Ng 96

(outubro a dezembro de 1987)

Está circulando o n9 96 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de
pesquisa jurídica editado peta Subsecretaria de EdiçõéS Técnicas do Senado Federal.

Este número, com 352 páginas, cOJ'ltém as seguintes matérias:

Os dilemas institucionais no Brasil - Ronaldo Poletti
A ordem estatal e legalista. A política como Estado e o

direito como lei - Nelson Saldanha
Compromisso Constituinte - Carlos Roberto Pellegrino
Mas qlJal Constituição? - Torquato Jardim
Hermenêutica constitucional - Celso Bastos
Considerações sobre os rumos do federalismo nos Esta-

dos Unidos e no Brasil - Fernanda Dias Menezes
de Almeida

Rui Barbosa. Constituinte - Rubem Nogueira
Relaciones y convenios de las Provincias con sus Munici

pios. con 'el Estado Federal y con Estados extranjeros
- Jesús Luis Abad Hernando

Constituição sintética ou analítica? - Fernando Herren
Fernandes Aguillar ,

Constituição americana: moderna aos 200 anos - Ricar
do Arnaldo Malheiros Fiuza

A Constituição dos Estados Unidos - Kenneth L. Pe
negar

A evolução constitucional portuguesa e suas relações com
, a brasileira - Fernando Whitaker da Cunha

Uma análise sistêmica do conceito de ordem econômica
e social - Diogo de Figueiredo Moreira Neto e
Ney Prado

A intervenção do Estado na economia - seu processo
e ocorrência históricos - A. B. Cotrim Neta·

O processo de apuração do abuso do poder econômico
na atual legislação do CADE -José Inácio Gonzaga
Franceschini

Unidade e dualidade da magistratura - Raul Machado
Horta

À venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas
'Senado Federal.
Anexo 1,229 andar
Praça dos Três Podere.s.
CEP 70160 .- Brasília, ,DF
T~Iefones: jj11-3578 e

. 3[11-3579

, .
Judiciário e minorias - Geraldo Ataliba

Dívida externa do Brasil e a argüição de sua incons~itucio

nalidade - Nailê Russomano
O Ministério Público e a Advocacia de 'Estado - Pinto

Ferreira
Responsabilidade civil do Estado - Carlos Mário da Silva

Velloso

Esquemas privatístlcos no direito administrativo - J. Cre
tella Júnior

A sindi'cância administrativa e a punição disciplinar - Ed
mir Netto de Araújo

A vinculação constitucional, a recorribilidade e a acumu
lação de empregos no Direito do Trabalho - Paulo
Emflio Ribeiro de Vilhena

Os aspectos jurídicos da inseminação artificial e adisciplina
jurídica dos bancos de esperma - Senador Nelson
Carneiro

Casamento e família na futura Constituição brasileira: a
contribuiçãc alemã - João Baptista Villela

A evolução social da mulher - Joaquim Lustosa So
brinho

Os seres monstruosos em face do direito romano e do
civil moderno - Silvio Meira

Os direitos intelectuais na Constituição - Carlos Alberto
Bittar

O direito autoral do ilustrador na literatura infantil- Hilde
brando Pontes Neto

Reflexões sobre os rumos da reforma agrária no Brasil
- Luiz Edson Fachin

Assinatura
para.1988

.(n9S 97 a 10à):

Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretarià de Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT 'S~J!pefO Federal- CGA47.Q7.l5.

Atende-se, tq~bém... pelo sistema de.r~embo!sopostal.' --



-REVISTA DE INFORMAÇAO
LEGISLATIVA N9 97

(janeiro a março de 1988)

Está circulando o n9 97 da Revista de Informação Legislativa, periódico trimestral de
p~squisa jurídica editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.

Este número,. com 342 páginas, contém as seguintes matérias:

Os canoncs do direito administrativo - J. CreteUa Jú·
nior

A Constituição e a administração pública na Itália - Um·
berto Alegretti

Constituição portuguesa - Celso Bastos
Perspectivas da organização judiciária na futura Consti

tuição Federal - José Guilherme Villela
Ministério Público do Trabalho - José Eduardo Duarte

Saad
A renegociação da dívida externa e o respeito à soberania

nacional - Arnoldo Wald
Recurso em matéria tributária - Geraldo Ataliba
Revisão doutrinária dos conceitos de ordem pública e

segurança pública - uma análise sistêmica - Diogo de Fi·
gueiredo Moreira Neto

O acidente de Goiânia e a responsabilidade civil nuclear
- CarloE Alberto Bittar

O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão
de futuro - Clóvis V. do Couto e Silva

O nascituro no Código Civil e no direito constituendo
do Brasil - Silmara J. A. Chinelato e Almeida

À Venda na Subsecretaria
de Edições Técnicas
Senado Federal, Anexo I,
229 andar-
Praça dos Três Poderes,
CEP 70160 - Brasília, DF 
Telefones: 211-3578 e 211-3579

Deformalização do processo e deformalização das contro
vérSias - Ada PeUegrini Grinover

Os meios moralmente legítimos de prova - Luis Alberto
Thompson Flores Lenz

Provas ilícitas no processo penal - Maria da Glória
Lins da Silva Colucci e Maria Regina Caffaro Silva

Decreto-Lei n" 201/67: jurisdicionalização do processo
ou liberdade procedimental? - José Nilo de Castro' .

Pontes de Miranda. teórico do direito - Clovis Rama.
Ihete

Espaço e tempo na concepção do direito de Pontes de
Miranda.,...,.. Nelson'Saldanha

Norberto Bobbio e o positivismo jurídico - Alaor Bar·
bosa

Direito Educacional na formação do administrador - Edi·
valdo M. Boaventura

Os dir8itos conexos e as situações nacionais -- José
de Oliveira Ascensio

O contrato de edição gráfica de obras escritas e musicais
- Antônio Chaves

Assinatura
para 1988
(nç>s 97 a 100):

Os pedidos deverão ser acompanha~os de cheque nominai à Subsecretaria de Edições
Técnicas do Senado Federal ou de vale postal remetido à Agência ECT Senado Federal - CGA
470775.

Atende-se, também. pelo sistema de reembolso postal.



Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07(1203

BrasRia - DF
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